
 
Република Србија 

   МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Београд, Бирчанинова 6 

Број: 404-02-47/2019-02/10 

 Датум: 1. април 2019. године 

           

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у 

вези са припремањем понуде. 

 

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или 

појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке чији 

је предмет услуга надзора и мониторинга стручне куће за спровођење програма за 

сузбијање ларви комараца на територији Републике Србије-Централна Србија за 2019. 

годину, редни број јавне набавке О/3-2019, Наручилац у складу са чланом 63. став 3. 

Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 

 

Питање:  

 



 

 
Одговор: Првом изменом конкурсне документације на страни 8. и 11. Наручилац је 

предвидео да је понуђач у претходних пет година, до дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки,реализовао најмање 10 (десет) уговора 

који за предмет имају детерминацију, мониторинг, медицински и ветеринарски значај 

и сузбијање комараца. У циљу прецизирања претходног искуства понуђача у 



пословима који су предмет јавне набавке Наручилац ће извршити измене Конкурсне 

документације. Медицински и ветеринарски значај је значај за превенцију у циљу 

заштите јавног здравља становништва у складу са Законом о заштитити становништва 

од заразних болести ( ,,Сл. гласник РС“, број 15/2016). 

У односу на питање везано за кадровски капацитет првом изменом Конкурсне 

документације предвиђено је да понуђач мора да има запослена и/или радно 

ангажована лица – кључно техничко особље и експерте који раде за понуђача и који ће 

бити одговорни за извршење уговора и то: 

- минимум један доктор наука из уже научне области Фитофармација и 

- минимум један доктора наука из уже научне области Ентомологија 

-минимум 2 запослена у сталном радном или ангажованих по уговору о пословно 

техничкој сарадњи, уговору о делу и сл., а који су обучени за предметне послове 

односу ВСС (природно математички факултет смер биологија, пољопривредни 

факултет смер фитомедицина) 

-минимум 3 запослена (ССС) у сталном радном односу или ангажованих по уговору о 

пословно техничкој сарадњи, уговору о делу и сл., а који су обучени за предметне 

послове. Наручилац је као доказ кадровског капацитета предвидео између осталог 

достављање дипломе запослених односно ангажованих лица за извршење предмета 

јавне набавке. У циљу прецизирања претходног искуства лица ангажованих код 

понуђача у пословима који су предмет јавне набавке Наручилац ће извршити измене 

Конкурсне документације. 

Предмет јавне набавке је услуга надзора и мониторинга стручне куће за спровођење 

програма за сузбијање ларви комараца на територији Републике Србије-Централна 

Србија за 2019. годину, односно предмет мониторинга ограничен је на праћење 

бројности јувенилних развојних стадијума комараца у стаништима, а не адултних 

форми комараца,  у складу са тим Наручилац је одредио и додатне услове кадровског 

капацитета који су логичкој вези са предметом јавне набавке те у том делу остаје при 

Конкурсној документацији. 

Овај одговор представља саставни део Конкурсне документације.  

            Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страници. 

 

Комисија за јавну набавку О/3-2019 

 


