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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Број јавне набавке: III-04-404-1-3/2020 

 

Ангажовање пољочуварске службе 

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са пристиглим 

питањем потенцијалног понуђача, дајемо следеће појашњење у вези са 

припремањем понуде: 

 

Питање: се односи на следеће додатне услсове; 

Цитат из додатних услова. 

7. да располаже довољним пословним капацитетом и то: да je у претходне три 

календарске године (2017., 2018. и 2019.) вршио услуге пољочуварске службе у 

свакој години за потребе најмање 4 (четири) локалне самоуправе; Напомена: Под 

локалним самоуправама у наведеном додатном услову мисли се на општину, град и 

град Београд као јединицама локалне самоуправе у складу са чланом 3. Законом о 

локалној самоуправи Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - 

др.закон и 47/2018).  

9-9.4. да Понуђач поседује важећу Полису осигурања од опште одговорности 

(грађанско – правна одговорност) осигураника за штете услед смрти, повреде тела 

или здравља, као и уништења или оштећења ствари трећег лица, настале услед 

обављања делатности приватног обезбеђења. Осигурањем треба да је покривена и 

одговорност осигураника за штету због крађе или нестанка ствари. Сума осигурања 

по штетном догађају треба да износи минимално 1.000.000,00 ЕУР по средњем 

курсу НБС за ЕУР у динарској противвредности и да важи за неограничени број 

штетних догађаја и  

9.6. да поседује минимум 14 ручних радио станица (МЛ,ПР), минимум 1 базну 

станицу (репетитор - FB) као и дозволe за коришћење радио-фреквенција за радио 

станице и репетитор, издате од стране РАТЕЛА са техничким прегледом. 

Завршен цитат. 

Да ли је потребна само базна станица на вашем подручју. 

Да ли је потребно имати сопствени репетитор и где, или инсталиран на 

терититорији Општине Житиште. 

Наша компанија сматра да су додатни услови у супротности са Законом о јавним 

набавкама  Р. Србије и то Начелима јавне набавке, општим одредбама а пре свега 

чланом 5. став 1 и 2, чланом 7. Начелом обезбеђења конкренције и забране 



 

 

дисккиминације, Начелом транспаеретности поступка јавне набавке члан 8. и 

Начелом једнакости привредних субјеката члан 9. 

 

Одговор: Наручилац остаје при дефинисаним условима из предметне конкурсне 

документације, уз напомену да је први услов из горе наведеног питања измењен и 

објављен дана 29.01.2020. године тако да сада гласи „да je у претходне три 

календарске године (2017., 2018. и 2019.) вршио услуге пољочуварске службе у 

свакој години за потребе најмање 3 (три) локалне самоуправе;  

Напомена: Под локалним самоуправама у наведеном додатном услову мисли се на 

општину, град и град Београд као јединицама локалне самоуправе у складу са 

чланом 3. Законом о локалној самоуправи Сл. гласник  РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 

др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018)“. 

Даље, што се тиче базне станице односно репетитора - није потребно да буде на 

територији општине Житиште. 

 

 

 

 

 

    Комисија за јавне набавке 


