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3.  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 16.06.2017. године благовремено даје следећи одговор: 

 

 

ПИТАЊЕ:  

 

Молила бих Вас да ми образложите разлог због ког се и на основу чега тражи 

фотокопија важеће Лиценце лекарске коморе за специјалисту епидемиолога, с обзиром 

да је непотребна за добијање дозволе од Министарства Здравља РС. 

 

ОДГОВОР: 

 

У складу са  Правилником о условима за обављање дезинфекције, дезинсекције 

и дератизације ( „Службени гласник РС“ број 3/17) и  Одлуком о условима које морају 

да испуњавају правна лица и предузетници за обављање дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације („Службени лист СРЈ“, број 27/97), правна лица и предузетници који 

обављају наведену делатност  треба да имају запосленог најмање једног лекара 

специјалисту  (доктора медицине) епидемиологије или хигијене. 

У складу са чланом 168. Закона о здравственој заштити (Сл. гласник РС", бр. 

107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 

93/2014, 96/2015 и 106/2015): 

„Здравствени радник може самостално пружати здравствену заштиту (у даљем тексту: 

самостални рад) у здравственој установи, приватној пракси или код другог послодавца 

који може у смислу овог закона обављати одређене послове здравствене делатности, 

ако је: 

1) обавио приправнички стаж и положио стручни испит; 

2) уписан у именик коморе; 

3) добио, односно обновио одобрење за самостални рад. 

Под самосталним радом, у смислу овог закона, подразумева се самостално пружање 

здравствене заштите без непосредног надзора другог здравственог радника“. 
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Такође, у складу са чланом 190. став 1. Закона о здравственој заштити: 

„издавање, обнављање и одузимање одобрења за самостални рад (у даљем тексту: 

лиценца) здравственим радницима јесте поступак који спроводи надлежна комора ради 

утврђивања стручне оспособљености здравствених радника за самостални рад.“ . 

 Према члану 191. став 2. наведеног закона „здравствени радник који не добије, 

односно не обнови лиценцу, под условима прописаним овим законом и прописима 

донетим за спровођење овог закона, не може обављати здравствену делатност у 

здравственој установи, односно приватној пракси и другом правном лицу из члана 54. 

овог закона.“ 

 

Из наведеног произилази да је услов за обављање здравствене делатности од 

стране здравственог радника, у овом случају лекара специјалисте  (доктора медицине) 

епидемиологије или хигијене, да поседује важећу лиценцу лекарске коморе због чега је 

и тражен наведени доказ за лекара специјалисту епидемиологије или хигијене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комисија за ЈН 


