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Жарка Зрењанина бр. 8.
Тел/Факс : 023/ 771-171
Предмет: Додатне информације и појашњења - Одговор на питања у вези јавне набавке
услуге ангажовања пољочуварске службе у општини Нови Бечеј у 2014-ој години,број
IV 04-404-17/2014.
Дана 25.04.2014 Комисија је примила питања у вези јавне набавке услуге ангажовања
пољочуварске службе у општини Нови Бечеј у 2014-ој години,број IV 04-404-17/2014,
те у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама одговарамо на постављена
питања.
Питање:
1. Потврде о пријави запослених (Образац МА). Kako da da imamo zaposlene u vasoj
Opstini kada nismo dobili tender kod Vas ? Ako bi dobili JN naravno da bi angazovali ljude
iz Opstine N Becej.
Одговор: У конкурсној документацији за предметну набавку, на страни 12/38 стоји: '' да
има најмање 4 (четири) запослена лица са територије општине Нови Бечеј, од
којих најмање 1(једно) лице поседује Потврду о познавању правилника о
унутрашњем реду и чуварској служби у специјалном резервату природе „Слано
Копово“.
Питање:
2. Потврда о познавању правилникао унутрашњем реду и чуварској служби у
специјалном резервату природе „Слано Копово“; na osnovu koje uredbe pravilnika ili
zakona trazite ovu potvrdu ?
Одговор: У питању је Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног
резервата природе ''Слано копово'' који је објављен у Службеном гласнику РС бр.
80/2013 а ступио је на снагу 19.09.2013. Правилник се доноси у сладу са чланом 56.
Закона о заштити природе (Сл.гласник РС бр.36/2009, 88/2010 и 91/2010 – испр.).
На седници Управног одбора ЛУ ''Нови Бечеј'' која је одржана 07.02.2014., донешена 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.

Питање:
3. Најмање 10 закључених уговора у области пољочуварске делатности . Npr Mi imamo
sedam 7 ugovora i na osnovu cega mi neispunjavamo uslove?
Одговор:
У конкурсној документацији за предметну набавку, на страни 12/38 стоји:'' ...да у
претходних пет година има најмање 10 закључених уговора у области
пољочуварске делатности''
Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на
Портал ЈН и интернет страници наручиоца.
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