
 

 

 

                                                                                                                                            

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Одсек за финансије и привреду 

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку 

Број: IV 04-404-15/2015 

Датум: 08.07.2015. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

 

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези јавне набавке услуге ангажовања 

пољочуварске службе у општини Нови Бечеј,број IV 04-404-15/2015. 

Дана 06.07.2015. године примили смо захтев потенцијалног понуђача за додатним 

информацијама и појашњењима у вези јавне набавке услуге ангажовања пољочуварске 

службе у општини Нови Бечеј,број IV 04-404-15/2015, те у складу са чланом 63.став 2. 

Закона о јавним набавкама одговарамо на захтев. 

 

Питање: 

Поштовани, 

Поводом јавне набавке бр. IV 04-404-15/2015, а везано за тачку VI 2 Упутства како се 

доказује испуњеност услова  под  Б, тачка 2, где се наводи да је потребна изјава да  је 

понуђач кадровски оспособљен за  извршење предметне јавне набавке, односно да 

запошљава најмање 10 лица , од којих најмање : 

четири лица поседују Потврду о познавању правилника о унутрашњем реду и чуварској 

служби у специјалном резервату природе "Слано Копово", мислимо да постављањем 

оваквих услова вршите дискриминацију понуђача, јер нисте омогућили свим 

понуђачима да се упознају са Вашим Правилником. Уколико нам се не омогући   

упознавање са Правилником , најављујемо да ћемо се жалити због неједнаког третмана 

и фаворизовања појединих понуђача. 

 

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 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 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. 
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