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Број: 404-11/16-IX 
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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 13.04.2016. године питање везано за ЈН број 404-11/16-IX- јавна 

набавка мале вреднсти, набавке услуге сузбијање комараца на територији града Краљева за 2016. годину, за 

потребе Градске управе града Краљева као наручиоца, објављеној на Порталу ЈН дана 11.04.2016. године, са 

роком за подношење понуда до 19.04.2016. године, у погледу траженог обавезног услова у Прилогу 4. 

Конкурсне документације-„Услови за учешће у поступку“ из члана 75. тачка 5. ЗЈН– важеће дозволе 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке и да је овлашћена и акредитована 

лабораторија, што се доказује решењем надлежног Министарства РС, акредитацијом АТС и траженим 

сертификатима. Понуђач пита „да ли је грешка што се за третирање комараца тражи акредитована 

лабораторија?“  

         

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

 

       У ЈН број 404-11/16-IX- јавна набавка услуге сузбијање комараца на територији града Краљева за 2016. 

годину, за потребе Градске управе града Краљева, објављеној на Порталу ЈН дана 11.04.2016. године, у Прилогу 

4. Конкурсне документације ове јавне набавке-Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, Наручилац је тражио од 

понуђача доказ испуњености обавезног услова из члана 75 став 5 ЗЈН односно да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, јер је таква дозвола за ову набавку предвиђена 

посебним прописом. Такође је тражено да понуђач буде овлашћена и акредитована лабораторија и да 

достави доказе о томе, имајући у виду суштину самог пројектног задатка ове јавне набавке, чињеницу да се 

предметном јавном набавком поред сузбијања комараца ларвицидним и адултицидним третманом, тражи и 

мониторинг кроз контролу популације комараца на задатим локацијама и утврђивање родова, врсти и 

инфицираности комараца, за које послове је потрбна тражена овлашћена и акредитована лабораторија. Тражена 

услуга овом набавком обухвата дакле поред сузбијања комараца и мониторинг, што је јасно написано у 

Пројектном задатку у Прилогу 5-Техничка спецификација Конкурсне документације ове јавне набавке. Сам 

Пројектни задатак сачињен је, између осталог и на основу инструкције Министарства здравља који датира из 

2013. године, која третман комараца ставља у контекст смањења ризика од појаве Грознице Западног Нила у 

чијој појави и преношењу комарци имају најзначајнију улогу. Епидемиолошки подаци као и резултати 

мониторинга на присуство узрочника ове болест код појединих врста домаћих животиња, дивљих птица и 

комараца несумњиво показују да је узрочник стационарно присутан на простору Републике Србије. Територија 

Града Краљева на којој је предвиђен третман у два наврата је за протекле 3 године била погођена 

катастрофалним поплавама чиме је ризик за експанзију популације комараца као вектора, па самим тим и 

Грознице Западног Нила увећан. Пројектним задатком предвиђено је испитивање одређеног броја изловљених 

комараца на присуство узрочника ове болести уз детерминацију рода којем припадају. Предметна испитивања 

могу вршити само оспособљена и овлашћена правна лица што се доказује.Сертификатом о акредитацији којим 

се потврђује да правно лице компетентно за обављање послова испитивања према стандарду SRPS ISO IEC 

17025:2006 а која су специфицирана у обиму акредитације.   
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