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ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку ЈНМВ-17У/18 
Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције  
Број: 3117 
Дана: 02.03.2018. године 
 
                                                                                           
Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама 
           
   Наручилац је дана 01.03.2018. године на имејл адресу примио Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације од 
потенцијалног понуђача за јавну набавку „Услуге дератизације, дезинфекције и 
дезинсекције“, редни број набавке ЈНМВ-17У/18 који је код Наручиоца заведен 
под бројем 3013. 
 
Питање потенцијалног понуђача: 
 
1. У конкурсној документацији за поступак јавне набавке услуга дератизације, 
дезинфекције и дезинсекције, ЈНМВ бр. 17У/18, у оквиру додатних услова у 
виду кадровског капацитета од понуђача се тражи да има у радном односу 
следеће кадрове: 
2 лекара специјалисту епидемиологије или хигијене, 2 доктора ветеринарске 
медицине, 1 биолога, 2 инжењера заштите биља, 1 санитарноо еколошког 
инжењера, 6 санитарно еколошких техничара, 2 ветеринарска техничара, 2 
извршиоца без обзира на стручну спрему минимално 4 извршиоца без обзира 
на стручну спрему, оспособљена за манипулацију у превозу опасног терета у 
складу са Законом о транспорту опасног терета. 
 
Питање 1: 
Молимо Вас да нам образложите због чега и на основу којих критеријума од 
понуђача тражите да искључиво располаже наведеним кадровским 
капацитетом, с посебним освртом на тачан број специјалиста епидемиологије 
или хигијене, имајући у виду да по Правилнику 3/2017 члана 3. за обављање 
послова дезинфекције, дератизације и дезинсекције је довољан 1 доктор 
медицине специјалисту епидемиологије или доктора медицине специјалисту 
хигијене? Aкo се узме у обзир техничка спецификација услуга предвиђених 
јавном набавком, сматрамо да је довољно да вршење услуга надзире 1 
специјалиста епидемиологије или хигијене, као и ти да предходних година у 
условима за исту набавку услуга (иако су биле одвојене набавке за услуге  
дезинсекције и услуге дератизације) тражили сте располагање са 1 
специјалистом епидемиологије или хигијене. 
 
Питање 2: 
Молимо Вас да нам образложите због чега и на основу којих критеријума од 
понуђача тражите да искључиво раполаже наведеним кадровским капацитетом, 
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с посебним освртом на тачан број доктора ветеринарске медицине, у складу са 
чланом 2. Правилника о условима који морају да испуњавају организације 
удруженог рада за вршење дезинфекције, дезинсекције и дератизације 
(Службени лист СФРЈ, бр. 22/88) довољан је један доктор ветеринарске 
медицине? 
 
Питање 3: 
Молимо Вас да нам образложите због чега и на основу којих критеријума од 
понуђача тражите да искључиво реасполаже наведеним кадровским 
капацитетом, с посебним освртом на биолога, с обзиром да ни у једном 
законском акту се не спомиње као неопходан кадровски капацитет за вршење 
услуге које су предмет јавне набавке? Зар специјалиста епидемиологије, 
специјалиста хигијене, санитарно еколошки инжењер или санитарно еколошки 
инжењер или санитарно еколошки техничар нису довољно компетентни да 
врше, надзиру и контролишу предметне услуге? Постављајући такве захтеве у 
конкурсној документацијин јасно је да тим условима фаворизујете одређене 
понуђаче, што представља кршење Закона о јавним набавкама. 
 
Питање 4: 
Молимо Вас да нам образложите због чега и наоснову којих критеријума од 
понуђача тражите да искључиво располаже наведеним кадровским 
капацитетом, с посебним освртом на тачан број инжењера заштите биља,  а 
предмет јавне набавке не захтева услуге сузбијајања корова, амброзије и не 
видимо потребу за стручним лицем у области заштите биља?  Сматрамо да је 
овај услов дискриминаторски тј. да нема никакве логичке везе са предметом 
јавне набавке и једина сврха му је да доведе у предност одређене понуђаче. 
5. У конкурсној документацијији  за поступак јавне набавке услуга дератизације, 
дезинфекције и дезинсекције, ЈНМВ бр. 17У/18, у оквиру додатних услова у 
виду пословног капацитета од понуђача се тражи да има уведене стандарде 
SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS  OHSAS 18001, SRPS EN ISO 22000 и 
EN 16636 или одговарајући. 
 
Питање 5: 
Молимо Вас да нам образложите због чега тражите да понуђач има стандард 
SRPS EN ISO 22000 ako знамо да је наведени стандард за управљање 
безбедношћу хране, ау питању је вршење услуга дезинсекције и дератизације 
(портирница, гаража, гардеробер, прихватилишта, склоништа, сметлишта, круг 
фирме, радионице, вешерај, службене просторије, чајна кухиња). Чајна кухиња 
је просторија у којој се евентуално могу наћи намирнице за исхрану људи, али 
ако узмемо у обзир само природу чајне кухиње (није кухиња у којој се спремају 
оброци, него приручна кухиња за спремање напитака, евентуално ручавање 
запослених), сматрамо да је довољно да понуђач поседује HACCP сертификат, 
а не SRPS EN ISO 22000 који је предвиђен за индустрије односни производне 
погоне за производњу намирница за људску употребу. Сматрамо да је овај 
услов дискриминаторски тј. да нема никаве логичне везе са предметом јавне 
набавке и једина сврха му је да доведе у предност одређене понуђаче што је 
супротно Закону о јавним набавкама. 
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Одговор Наручиоца:  
 
1.  Наручилац је за учешће у предметној јавној набавци као минималан 
кадровски капацитет навео да је потребно да понуђач у моменту подношења 
понуде има ангажована следећа лица: 2 лекара спец. епидемиологије или 
хигијене од којих минимум 1 у сталном радном односу у складу са Правилником 
3/2017, а други лекар може бити ангажован по другим основама у складу са 
Законом о раду.  
Објекти и површине на којима се врше третмани су са становишта заштите 
здравља људи од заразних болести веома угрожени тако да је у сваком 
третману потребно присуство лекара спец. епидемиологије или спец. хигијене. 
Третмани се обављају на две локације и више пута у току месеца. 
 С обзиром на наведено, у случају болести или одсуства лекара није могуће да 
се третмани обаве Наручилац је захтевао минимално 2 лекара спец. 
епидемиологије или хигијене.   
2. У објектима и на површинама ЈКП „Чистоћа“ постоји велики број 
нециљаних врста, као и простори у којима запослени конзумирају храну. 
Присуство доктора ветеринарске медицине је неопходно у сваком третману, те 
ја Наручилац из истих разлога наведених у претходној тачки захтевао 
минимално 2 доктора ветеринарске медицине.   
3. На локацијама из Техничке спецификације (отворене површине и објекти 
Наручиоца) третманима су обухваћене врсте штетних инсеката и глодара. Све 
остале нециљане врсте не смеју бити угрожене током третмана. С обзиром да, 
се по потреби спроводе и ванредни третмани - репеленција змија, сузбијање 
оса и стршљенова као и сузбијање крпеља потребно је да се изврши 
детерминација ових врста и одреди начин спровођења третмана.  
4. Као спровођења ванредних мера а у циљу заштите здравља људи 
предвиђено је да се врши мониторинг на присуство инсеката на обе локације и 
начин евентуалног сузбијања, као и детерминације свих врста инсеката за шта 
је по нашој процени неопходно присуство инжењера заштите биља.  
5. На локацији депоније постоји простор у склопу чајне кухиње у коме се 
конзумира хранаи у коме је, због специфичних услова на објекту и угрожености 
здравља људи, потребно да се одреде критичне тачке и процени ризик са 
становишта спровођења ДДД услуга, а све у циљу заштите здравља људи и 
безбедног боравка током радног времена.  
 
 
                                                                                Комисијa за јавну набавку 


