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2.  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: 

“Желела бих да се информишему вези Јавне набавке дератизације, а 

конкретно Партије II, односно услуге дератизација и дезинсекције Градске 

куће и Нове општине. 

 

Питање се тиче испуњености услова конкретно -  додатних услова за 

Партију II,. тј 1.3.2.) услов о ДДД сертификату. Наиме 18.01.2017. 

године је изашао нови правилник о условима за обављанње дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације по којима у условима за нове дозволе више 

није потребан сертификат издат од стране референтних установа, с обзиром 

на ту околност  наше ДДД предузеће није обновило ове сертификате. 

Истог дана када је расписана јавна набавка смо проверили у Заводу за 

биоциде да ли бисмо могли да обновимо сертификате и до краја јуна не 

постоји ни један слободан термин, с тога не постоји могућност да овај 

услов испунимо. 

 

Када је геронтолошки центар Суботице ове године у марту расписао јавну 

набавку, телефонским путем су нас обавестили да исти сертификати нису 

потребни у складу са новим Законом и правилником. Ова информација је 

потврђена и од стране Министарства здравља Републике Србије.“ 

 

ОДГОВОР: 

Одлуком о условима које морају испуњавати лица и предузетници за обављање дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације ("Сл. лист СРЈ", бр. 27/97 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/03-Уставна 

повеља), у тачки 2. се наводи " Запослени из става 1. ове тачке треба да буду оспособљени за 

рад с отровима, што се доказује потврдом овлашћене установе, коју запослени прибављају 

сваке године." Ступањем на снагу Правилника којег сте поменули ова одлука није стављена ван 

снаге. 


