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П И Т А Њ Е   И   О Д Г О В О Р  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА  

ЈАВНУ НАБАВКУ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ ЈН К 20/17 

 

 

Комисија за јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на постављено 

питање од 25.05.2017. године благовремено даје следећи одговор: 

 ПИТАЊЕ 1.:  

 1. У конкурсној документацији за поступак јавне набавке услуга  дератизације бр. ЈН К 

20/17, на територији града Суботице, у оквиру додатних услова, од понуђача се тражи да 

располаже неопходним техничким капацитетом, односно да понуђач располаже са најмање 15 

ручних ГПС уређаја, и као доказ за то прилаже извод из књиговодствене картице или 

фотокопије књиговодствене картице, потписане и печатиране од стране одговорног лица или 

извод из инвентарске (пописне) листе са стањем на дан 31.12.2017. године са потписима 

чланова комисије. 

 

 Молимо Вас да нам кажете да ли прихватате да понуђач нема у власништву тражену 

опрему, већ да доставља уговор о закупу уређаја?  

 

 ОДГОВОР БРОЈ 1. 

  

 Наручилац тражи да се као доказ приложи извод из књиговодствене картице или 

фотокопије књиговодствене картице, потписане и печатиране од стране одговорног лица или 

извод из инвентарске (пописне) листе са стањем на дан 31.12.2016. године са потписима 

чланова комисије, а не на дан 31.12.2017. годие, како то наводи заинтересевано лице. 

 Да, Наручилац прихвата да понуђач нема у власништву тражену опрему, већ да достави 

уговор о закупу уређаја. 

 Како одговор садржи измену конкурсне документације, Наручилац ће извршити измену 

конкурсне документације. 

   

 ПИТАЊЕ БРОЈ 2: 

 

 2. У конкурсној документацији за поступак јавне набавке услуга  дератизације бр. ЈН К 

20/17, на територији града Суботице, у оквиру информација везано за подношење захтева за 

заштиту права наводите да је износ за уплату 120.000,00 динара, што представља износ који се 

уплаћује када је јавна набавка велике вредности. А према Вашем плану јавних набавки 

процењена вредност партије I износи 2.500.000,00 динара, што представља јавну набавку мале 

вредности. 



  

 Молимо Вас да нам појасните да ли је ово грешка у конкурсној документацији, или је 

другачији процењени износ јавне набавке? 

 

 ОДГОВОР 2:   

 

 За јавну набавку услуге дератизације се води отворени поступак,  а то се види и на 

страни 3/64 Конкурсне документације, где је наведено код врсте поступка да се води отворени 

поступак, из разлога што Наручилац на годишњем нивоу планира више набавки за сузбијање 

штеточина, те укупна вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу прелази 5.000.000,00 

динара. Из напред наведеног разлога без обзира да је планирана вредност јавне набавке услуге  

-дератизације мања од 5.000.000,00 динара, (према плану јавних набавки процењена вредност 

партије I износи 2.500.000,00 динара) наручилац је предвидео за ову набавку спровођење 

отвореног поступка. 

 Члан 64. став 4.ЗЈН предвиђа да Наручилац не може одређивати процењену вредност 

јавне набавке, нити може делити истоврсну јавну набавку на више набавки с намером 

избегавања примене ЗЈН, или правила одређивања врсте поступка у односу на процењену 

вредност јавне набавке. Истоврсна јавна набавка је набавка која има исту или сличну намену, 

при чему исти понуђачи у односу на природу делатности који обављају моду да је испуне. На 

основу напред изнети се види да одређени износ за уплату 120.000,00 динара за евентуални 

захтев за заштиту права није грешка. Према члану 156. став 1. тачка 1. такса у износу од 

60.000,00 динара се плаћа у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку 

без објављивања позива за подношење понуде, а у овом случају се ради о отвореном поступку.

  

 

Комисија за јавне набавке 


