
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења за јавну набавку број 

404-02-173/1/2015-11 

 

У вези поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-173/1/2015-11 за 

доделу уговора о набавци услуга хигијенског одржавање пословних објекта на 

граничнoм прелазу Батровци и у Суботици за коју је позив објављен на Порталу 

Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца 

www.uzb.minpolj.gov.rs 15.06.2015. године, Наручиоцу је, дана 16.06.2015. године 

електронском поштом стигао допис потенцијалног понуђача са постављеним 

питањима следећег садржаја: 

1. На страни 4/37, под ставком "Образложење", став 2, стоји: "Због 

повећаног обима посла у Одсеку границне фитосанитарне инспекције  Суботица 

потребно је додатно ангажовање спремачице за још 4 сата, односто укупно 8 сати 

дневно". 

Нејасно је да ли се од понуђача очекује ангажовање раднице на 4, или на 8 

сати дневно? 

Такође, молимо за појашњење, да ли за граничне прелазе Богојево и 

Бездан, превоз извршилаца обезбеђује Наручилац? 

 

2. Иста нејасноћа је и за гранични прелаз Батровци. Да ли понуђач 

ангажује извршиоца 4 или 8 сати дневно? Такође вас молим за одговор, ко 

обезбеђује превоз до железничког граничног прелаза Шид? 

 

3. На обрасцу бр.2, стр.12/37 остављено је празно поље за уписивање имена 

извршилаца који ће радити у Суботици и Батровцима.  

  Да ли је могуће да понуђач остави ова поља празна, а да накнадно, 

приликом потписивања уговора достави имена извршилаца, јер је јасно да их 

може ангажовати и по добијању посла, уколико тренутно нема запослених у 

наведеним местима, а има их у другим местима и на тај начин испуњава додатне 

услове из Конкурсне документације? 

 

У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС бр. 124/2012), а у складу са конкурсном документацијом, 

Комисија даје следеће одговоре: 

 1. Наручилац је већ спровео поступак јавне набавке услуга хигијенског 

одржавање пословних објекта на граничним прелазима, где је било предвиђено 

радно време 4 сата дневно. У складу са достављеним образложењем, због 

повећаног обима посла у Одсеку граничне фитосанитарне инспекције  Суботица и 

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

Број:  404-02-173/1/2015-11 

Датум: 17.06.2015. године 

http://www.uzb.minpolj.gov.rs/


потребе повременог одржавања граничних прелаза Богојево и Бездан, потребно је 

додатно ангажовање спремачице за још 4 сата, односто укупно 8 сати дневно. 

 Иста ситуација је и на граничном прелазу Батровци где је такође 

спроведена набавка услуга хигијенског одржавања пословних објеката за радно 

време 4 сата дневно. Пошто је у току је завршетак радова на објекту граничне 

фитосанитарне и ветеринарске инспекције на камионском терминалу (завршетак 

радова се очекује до краја јуна месеца 2015. године) повећава се површина за 

чишћење па је неопходно ангажовање спремачице за још 4 сата, односто укупно 8 

сати дневно. 

 Превоз спремачица до граничних прелаза Богојево и Бездан, као и до 

железничког граничног прелаза Шид, обезбеђује Наручилац. 

 

 2. Понуда се сматра прихватљивом ако је понуђач доказао испуњеност 

свих обавезних и додатних услова прописаним чланом 75 и 76 Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) и конкурсном документацијом.  

 Кадровски капацитет је један од додатних услова које је Наручилац 

захтевао конкурсном документацијом, а као доказ да располаже неопходним 

кадровским капацитетом понуђач доставља попуњену и потписану изјаву која је 

саставни део конкурсне документације (Образац 2) и у прилогу изјаве доставља 

доказ о ангажовању извршилаца (Образац М-А, уговор и сл.). Уколико понуђач не 

достави доказ о испуњености овог услова његова понуда ће се сматрати 

неприхватљивом, односно Наручилац не може прихватити накнадно ангажовање 

извршилаца јер би таква понуда имала битне недостатке у складу са чланом 106 

Закона о јавним набавкама. 

   

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне 

документације. 

 

                                                                                                   КОМИСИЈА 

 

 

Одговор је објављен на Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs као и 

на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs и сва заинтересована лица га могу 

преузети електронским путем. 

http://www.uzb.minpolj.gov.rs/

