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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО 

ГРАДСКА УПРАВА   

Број: 404-17/19-VII 

Дана: 01.04.2019. 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 као заинтересовано лице поставио је у суботу 30.03.2019. године 

електронском поштом у 16,34 часова питање са захтевом за додатним информацијама везано за ЈН 

број 404-17/19-VII- јавна набавка мале вреднсти, набавке услуге сузбијање комараца на територији 

града Краљева за 2019. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца, објављеној 

на Порталу ЈН дана 28.03.2019. године, са роком за подношење понуда до 05.04.2019. године, у 

погледу траженог додатног услова у Прилогу 4. Конкурсне документације-Услови за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, на страни 19. Конкурсне 

документације–„да понуђач поседује сертификат ISO 17025-систем менаџмента квалитета 

лабараторије“ јер овај сертификат није тражила ниједна општина у Србији..  

         

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

 

       У ЈН број 404-17/19-VII- јавна набавка услуге сузбијање комараца на територији града Краљева 

за 2019. годину, за потребе Градске управе града Краљева, објављеној на Порталу ЈН дана 28.03.2019. 

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 поседовање сертификата ISO 17025-систем 

менаџмента квалитета лабараторије, односно да понуђач има овлашћену и акредитовану 

лабораторију и да достави доказе о томе-тражени сертификат, 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 која третман 

комараца ставља у контекст смањења ризика од појаве Грознице Западног Нила у чијој појави и 

преношењу комарци имају најзначајнију улогу. Епидемиолошки подаци са територије града Краљева у 

2018. години показују да је било заражених лица вирусом Западног Нила, те сходно томе сматрамо да 

је неопходно извршити лабораториско испитивање од стране акредитоване лабораторије која поседује 

сертификат ИСО 17025. 

И на крају наручилац истиче и указује на могућност понуђача да поднесе заједничку понуду као 

група понуђача сагласно члану 81. Закона о јавним набавкама и прописаним условима из Конкурсне 

документације, како би овај услов могли да испуне заједно са понуђачем који га испуњава. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


