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Жарка Зрењанина бр. 8. 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне  

          документације за припремање понуда за јавну набавку услуге ангажовања  

                     пољочуварске службе у општини Нови Бечеј, ЈНВВ бр. IV 04-404-29/2016. 

 

 

Комисија Наручиоца образована за спровођење отвореног поступка јавне набавке за набавку услуге 

ангажовања пољочуварске службе у општини Нови Бечеј, је дана 14.07.2016. примила захтев 

потенцијалног понуђача за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за 

припремање понуда за јавну набавку услуге ангажовања пољочуварске службе у општини Нови 

Бечеј, ЈНВВ бр. IV 04-404-29/2016, те у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама, 

одговара на примљени захтев. 

 

Питање: 
„Поштовани,  

У оквиру Конкурсне документације сте навели услов: 

1) Да је кадровски опремљен за извршење предметне набавке, односно да у тренутку подношења 

понуде запошљава најмање 10 (десет) лица, од којих најмање 10 (десет) лица поседују Потврду о 

познавању правилника о унутрашњем реду и чуварској служби у специјалном резервату природе 

„Слано Копово“, од којих најмање 5 (пет ) запослених морају имати возачку дозволу ''А'' категорије и 

најмање 4 (четири) запослена имају возачку дозволу ''Б'' категорије. 

 

Који се доказује: 

4) Изјава да је понуђач кадровски опремљен за извршење предметне набавке односно да у тренутку 

подношења понуде запошљава најмање 10 (десет) лица, од којих најмање 10 (десет) лица поседују 

Потврду о познавању правилника о унутрашњем реду и чуварској служби у специјалном резервату 

природе „Слано Копово“, најмање 5 (пет) запослених имају возачку дозволу ''А'' категорије и 

најмање 4 (четири) запослена имају возачку дозволу ''Б'' категорије, фотокопије радних књижица 

или уговора, Потврде о познавању правилника о унутрашњем реду и чуварској служби у 

специјалном резервату природе „Слано Копово“на име запослених, возачке дозволе за та лица;   
 

Желимо да вам укажемо да сте овако постављеним условом и начином доказивања прекршили чл. 

10. Закона о јавним набавкама – Начело обезбеђивања конкуренције. 

Како је Потврда о познавању правилника о унутрашњем реду и чуварској служби у специјалном 

резервату природе „Слано Копово“ специјализована и односи се само на напред наведени резерват 

природе, јасно је да само компанија која тренутно пружа предметну услугу може да обезбеди 

тражену Потврду. 

Постављени услов је дискриминаторски јер ограничава конкуренцију па вас молимо за измену 

конкурсне документације у смислу достављања  изјаве да ће понуђач који победи на тендеру, 

обезбедити за раднике које буде ангажовао Потврду о познавању правилника о унутрашњем реду и 

чуварској служби у специјалном резервату природе „Слано Копово“. 



 

 

Одговор:  

Комисија Наручиоца образована за предметну набавку, сматра да је због специфичности специјалног 

резервата природе ''Слано Копово'' оправдано захтевати од понуђача да лица која запошљава или 

ангажује по основу уговора у вези предметне набавке поседују Потврду о познавању правилника о 

унутрашњем реду и чуварској служби у специјалном резервату природе ''Слано Копово''. 

Сам Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби у специјалном резервату природе ''Слано 

Копово'' је донет у складу са чланом 56. Закона о заштити природе (Сл.гласник РС бр.36/2009, 

88/2010 и 91/2010 – испр.). Правилник  је доступан свима под једнаким условима, и њега не доноси 

Наручилац, односно општина Нови Бечеј, већ Ловачко удружење ''Нови Бечеј'' из Новог Бечеја, 

улица Соње Маринковић бр 29, број телефона: 023 773 – 140, које газдује специјалним резерватом 

природе ''Слано Копово'', па тако и Потврду о познавању Правилника. 

Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе '' Слано Копово'' 

je објављен у ''Службеном гласнику РС'', бр. 80/2013 од 11.09.2013. године (ступио на снагу 

19.09.2013). 

 

На седници Управног одбора ЛУ ''Нови Бечеј'' која је одржана 07.02.2014. године, донета је одлука да 

се успостави обука пољочуварске службе на територији ловишта Арача којим газдује ЛУ ''Нови 

Бечеј''. У склопу ловишта Арача налази се и заштићено подручје СРП ''Слано копово'' чији је 

управљач такође ЛУ ''Нови Бечеј''. 

Одлука је донета из разлога што ЛУ ''Нови Бечеј'' као управљач заштићеног подручја мора да 

спроводи одредбе Закона о заштити природе и Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби. 

 

Према сазнању Комисије, ЛУ ''Нови Бечеј'' Нови Бечеј је управо ових дана организовало обуку једне 

групе полазника - лица ради добијања Потврде о познавању правилника о унутрашњем реду и 

чуварској служби у специјалном резервату природе ''Слано Копово''. 

 

Комисија Наручиоца је припремила овај одговор као додатне информације и појашњења предметне 

Конкурсне документације.  

 

Комисија Наручиоца је размотрила захтев потенцијалног понуђача за изменом Конкурсне 

документације. Комисија сматра да дато појашњење омогућује понуђачима да припреме 

прихватљиве понуде и не врши измене и допуне предметне Конкурсне документације. 

 

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и 

интернет страници Наручиоца.  

 

             Председник Комисије: 

        _______________________ 

                    Стеван Попов 

                                                                   

 

 


