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Жарка Зрењанина бр. 8. 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори у вези са припремањем понуда за јавну набавку услуге уклањања и  

                     предаје опасног отпада са територије општине Нови Бечеј овлашћеном оператеру,  

                     ЈН број IV 04-404-2/6-2018 

 

Комисија Наручиоца образована за спровођење поступка јавне набавке мале вредности за набавку 

услуге уклањања и предаје опасног отпада са територије општине Нови Бечеј овлашћеном оператеру, 

ЈН број IV 04-404-2/6-2018,  је дана 15.03.2018. године примила захтев заинтересованог лица - 

потенцијалног понуђача за додатним информацијама или појашњењима предметне Конкурсне 

документације - питањима, те у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, и даје 

одговор на постављено питање: 

 

Питање бр. 1: 

„У обрасцу изјаве о испуњености услова из члана 75 76 је наведено: Да понуђач у тренутку 

подношења понуде има у радном односу (у складу са Законом о раду)... 

По Закону о раду послови могу да се обављају по Уговору о раду и по Уговору о делу. У том смислу 

прецизирајте Ваше захтеве.“ 

 

Одговор:  

Наведени услов „Да понуђач у тренутку подношења понуде има у радном односу (у складу са 

Законом о раду) ...“, подразумева да понуђач у тренутку подношења понуде има у радном односу 

запослене на неодређено или одређено време, са којима има закључене уговоре о раду, сходно 

одредбама Закона о раду.     

Комисија Наручиоца је приликом утврђивања наведених услова за учешће у предметном поступку 

јавне набавке, имала у виду да је предмет набавке деликатан, као и озбиљност наведеног посла, те је 

управо због тога тако и дефинисала постављени услов „Да понуђач у тренутку подношења понуде 

има у радном односу (у складу са Законом о раду) ...“.  

 

 

Наведено питање и одговор у вези са припремањем понуда за јавну набавку услуге уклањања и 

предаје опасног отпада са територије општине Нови Бечеј овлашћеном оператеру, ЈН број IV 04-404-

2/6-2018, Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити на Порталу ЈН и 

интернет страници Наручиоца. 

Председник Комисије: 

__________________ 

Жива Неатница, дипл. инг. 

  

 

         

 


