
 

 
Република Србија   

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Апатин 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН 
Број:  404- 57/2020-IV 

Датум: 27.04.2020. 

Апатин  

 

 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012 и 14/2015, 68/2015), Наручилац,  општинскa управa општине Апатин објављује: 

 

 

Додатне информације и појашњења 

у отвореном поступку јавне набавке услуга 

АНГАЖОВАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ  

РЕДНИ БРОЈ:  15/2020 

 

 

 Потенцијални понуђач је за потребе учествовања у предметном поступку јавне 

набавке дана 22.04.2020. године електронским путем доставио захтеве за додатне информације 

или појашњења: 

 

ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА  

 

Поштовани, 

Обраћамо Вам се  Захтевом за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације ЈН “Набавка услуга - ангажовање пољочуварске службе, бр. 15/2020  

На страни 10 у додатним условима за доказивање кадровског капацитета сте као услов 

ставили: 

Да понуђач до истека рока за подношење понуда има на неодређено или одређено време или 

уговором о привременим и повременим пословима,  

или уговором о делу, запосленo (ангажованo)  лице за заштиту животне средине (лице са 

завршеном ВСС- заштита животне средине). 

Молимо да се наведени услов измени у складу са Законом о заштитим животне средине који 

каже да се за обављање ових послова може ангажовати 

привредно друштво, односно друго правно лице које испуњава прописане услове и има 

овлашћење Министарства за обављање ових послова.  

Сходно наведеном, сматрамо да се тражени услов треба изменити у смислу да се доказивање 

врши и Уговором о пословној сарадњи са агенцијом која испуњава прописане услове. 

 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

 
У конкурсној документацији, у делу  III   Услови за учешће у поступку јавне набавке из 

члана 75. и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност услова, на страни 10., тачка 4.2. 

Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно члану 76. и 77. Закона, у делу 

кадровског капацитета, између осталог,  тражено је да понуђач до истека рока за подношење понуда има 

на неодређено или одређено време или уговором о привременим и повременим пословима, или уговором 

о делу, запосленo (ангажованo)  лице за заштиту животне средине (лице са завршеном ВСС- заштита 

животне средине). 

Имајући у виду да у складу са чланом 102. став 2. Закона о заштити животне средине, мере 

заштите животне средине правно и физичко лице обавља самостално или преко овлашћене 



организације. Обавештавамо сва заинтересована лица да лице одговорно за заштиту животне 

средине, у смислу захтеваног услова кадровског капацитета, може бити запослено на 

неодређено и/или одређено време или радно ангажовано (сходно чл. 197-202. Закона о раду), 

али исто тако и ангажовано правно лице, односно преко овлашћене организације, у складу са 

наведеном одредбом Закона о заштити животне средине. 

С тим у вези, доказ за ангажовано правно лице, односно предузетника, одређује се и уговор о 

пословној сарадњи са агенцијом која испуњава прописане услове.  

 

Комисија за јавне набавке 15/2020 

 


