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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
               „Т Р Ж Н И Ц А“    
Жике Поповића бр.4, Нови Сад   
Број: 02-10/105 
Дана: 23. априла 2018. године 
Н О В И   С А Д 

 
ОДГОВОРИ  НА ПИТАЊА   

у вези  са припремањем понуде у поступку јавне набавке  
САНИТАРНЕ УСЛУГЕ НА ОБЈЕКТИМА, ЈН бр. 9/2018 

 
 Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), обавештавамо вас о достављеним питањима заинтересованих 
лица и одговорима у вези са припремањем понуде. 
 
ПИТАЊЕ 1: 
 
У конкурсној документацији за поступак јавне набавке мале вредности - санитарне услуге 
на објектима ЈКП „Тржница“ Нови Сад, ЈН бр. 9/2018 у оквиру додатних услова, од 
понуђача се тражи да располаже неопходним  техничким капацитетом, односно да има: 
- минимум 8 теретних возила за превоз људи и опреме неопходних за третман ДДД и   
уништавање корова 
- систем за мониторинг глодара са софтвером који обухвата минимум 8 дератизационих 
станица са    
  одашиљачем 
- минимум 1 моторна прскалица за третман корова, капацитета минимум 200 литара 
- минимум 6 моторних прскалица са атомизером 
- минимум 10 ручних леђних прскалица 
- минимум 12 ГПС уређаја – ручних (за праћење оперативаца који извршавају третмане  
   ДДД и уништавање корова 
Молимо Вас да нам одговорите из ког разлога и због чега од понуђача захтевате да има 
систем за мониторинг глодара са софтвером који обухвата минимум 8 дератизационих 
станица са одашиљачем, ако знамо да ово није једина метода да се утврди бројност и 
присутност штеточина (комараца, глодара, крпеља). Молимо Вас да измените овај услов 
који дискриминише понуђаче, водите рачуна да понуду могу да поднесу сви понуђачи који 
су квалификовани и способни за извршење предметне услуге у траженом обиму. 
 
ОДГОВОР 
Наручилац у конкурсној документацији за поступак јавне набавке мале вредности - 
санитарне услуге на објектима, у оквиру додатних услова, од понуђача захтева, као 
неопходни  технички капацитет, да између осталог располаже и системом за мониторинг 
глодара са софтвером који обухвата минимум 8 дератизационих станица са одашиљачем.  
Ово из разлога што сматра да је мониторинг од великог значаја за анализу појаве глодара на 
пијацама, која треба да омогући боље планирање уништавања глодара. 
Наручилац не ограничава понуђаче по питању врсте система за мониторинг, нити захтева 
одређени софтвер, то је слободан избор понуђача. Захтев наручиоца је да понуђач у оквиру 
одређеног система за мониторинг има минимум 8 дератизационих станица са одашиљачем. 
 
 



2 
 

 
 
ПИТАЊЕ 2: 
 
Молимо вас да нам одговорите због чега и по ком основу захтевате да понуђач има 
минимум 1 моторну прскалицу за третман корова, капацитета минимум 200 литара? 
Овај услов запремине моторне прскалице није у логичкој вези са обимом посла, јер се посао 
може урадити са већим бројем моторним прскалицама мање запремине у истом временском 
року са максимално постигнутим ефектом. Јасно је да овим условом фаворизујете одређене 
понуђаче што представља кршење ЗЈН. 
 
ОДГОВОР 
 
Циљ наручиоца при одређивању овог услова јесте у складу са принципом ефикасности и 
рационалности хемијског третмана. 
          
 

ЗА НАРУЧИОЦА 
                   ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

 
         ________________________ 
                     Дејан Прашчевић 


