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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО 

Број: 404-22/17-VII 

Дана: 08.05.2017. године 

Трг Јована Сарића 1  

К р а љ е в о 
 

П И Т А Њ Е      П О Н У Ђ А Ч А 

        Потенцијални понуђач поставио је дана 08.05.2017. године питање везано за ЈН број 404-22/17-VII - 

јавна набавка мале вреднсти, набавке услуге дератизације на територији града Краљева за потребе 

Градске управе града Краљева, објављеној на Порталу ЈН дана 04.05.2017. године, са роком за подношење 

понуда до 12.05.2017. године, у погледу траженог додатног услова у Прилогу 4. Конкурсне документације-

''Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку 

јавне набавке''–Неопходни пословни капацитет, везано за тражене доказе-Потврде референтног 

Наручиоца о извршеним услугама дератизације или испостављене фактуре-рачуне са копијама 

уговора о извршеним услугама дератизације за 2014. 2015. и 2016. годину. Понуђач пита ''Пошто су 

услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције најчешће недељиве, а делатност потенцијалних 

понуђача за тражене услуге је дератизација, дезинфекција и дезинсекција, за шта добијају 

решења/овлашћења надлежног министарства, а Уговорима се уобичајено обухватају сви послови из 

ове делатности, односно и дератизација и дезинсекција (укључујући и сузбијање комараца и крпеља) 

и дезинфекција, а фактурисање се ради збирно за све извршене уговорене услуге, да ли ће као доказ 

прихватити Уговори за ДДД? 

 

 

О Д Г О В О Р   Н А Р У Ч И О Ц А 

 

       У ЈН број 404-22/17-VII - јавна набавка услуге сузбијање дератизације на територији града Краљева за 

потребе Градске управе града Краљева, објављеној на Порталу ЈН дана 04.05.2017. године, са роком за 

подношење понуда до 12.05.2017. године, у погледу траженог додатног услова у Прилогу 4. Конкурсне 

документације-''Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни да би могао да учествује 

у поступку јавне набавке''–Неопходни пословни капацитет и тражених доказа: Потврда референтног 

Наручиоца о извршеним услугама дератизације или испостављене фактуре-рачуни са копијама уговора 

о извршеним услугама дератизације за 2014. 2015. и 2016. годину, узимајући у обзир да надлежно 

Министарство издаје акт за обављање делатности ДДД и да се такве услуге у пракси уобичајено уговарају 

збирно, Комисија појашњава у циљу отклањања недоумица понуђача да се испуњеност траженог додатног 

услова из члана 76. ЗЈН за неопходни пословни капацитет може доказати достављањем уговора о извршеним 

Услугама ДДД-а.  

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


