
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

Пландиште, ул. Војводе Путника 38  

Бр. 4-26/2017-II 

Датум 24.02.2017. године 

 

 

Предмет: Обавештење о додатним питањима 

 

           У складу са чл. 63 став 2 и 3 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо све понуђаче о додатним питањима понуђача и 

одговорима у вези јавне набавке услуга – Услуге пољозаштите организовањем 

пољочуварске службе на територији општине Пландиште, отворена јавна набавка 2/2017, 

интерни број 4-26/2017-II 

Одговори ће такође бити објављени на сајту Портала за Јавне набавке 

http://portal.ujn.gov.rs/, и Наручиоца  http://plandiste-opstina.rs/ 

 

Предмет: Питање 

 

На страни 6- Техничке спецификације између осталог предвидели сте: 

„У оквиру физичког обезбеђења које је предмет јавне набавке, понуђач је дужан да 

изврши следеће активности и предузме следеће мере: 

Обезбеђење у Дому здравља Пландиште, Општинској управи Пландиште и Основној 

школи Доситеј Обрадовић у Пландишту , у периоду од 7-15h. 

 

а) Какве везе то има са пољочуварском службом? 

b) Који је вама предмет јавне набавке? 

c) Да ли је у питању грешка? 

d) Ако није, да ли сте мислили да пољочувари раде послове обезбеђења у наведеним 

установама или су то неки додатни извршиоци поред предвиђених 8+1 пољочувара? 

e) Ако су додатни, да ли раде сваки дан од 7-15х или само радним данима? 

 

Одговор: Није у питању грешка, то неће бити додатни извршиоци и радиће само радним 

данима . 

 

 

2.   На страни  14 Конкурсне  документације,    под 2а)предвидели    сте да понуда  

мора да садржи  између  осталог: 

 

Средство обезбеђења за добро извршење посла- Банкарска гаранција. 

 

 

Са друге  стране,   на стани  18 Конкурсне   документације     под  10.ПОДАЦИ  0  

ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ  ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ  И РОКОВИМА  

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА  ПОНУЂАЧА,  под   II  предвидели    сте  да  је  

Изабрани   понуђач    дужан   да достави: 

 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://plandiste-opstina.rs/


 

 

 

,,Банкарску гаранцију за добро извршење посла- Изабрани понуђач се обавезује да у 

тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење 

посла... 

 

а)Молимо   Вас да разјасните   шта је  потребно   доставити   као средство   обезбеђења   

у предметној     јавној    набавци    и  да   исправите    конкурсну     документацију,      јер   

је тренутно   контрадикторна     и онемогућава   понуђаче  да доставе  исправне  

понуде! 

 

 

б)Да  ли се  у тренутку    подношења    понуда   доставља   само   меница   за 

озбиљност понуде  или и банкарска  гаранција? 

 

 

Одговор: Све информације  прецизиране су на странама 14 и 18 конкурсне документације. 

 

 

 

3. а)Да  ли наручилац   уступа    неку   опрему     потребну     за пружање   предметне      

услуге  изабраном понуђачу? 

 

Одговор: Уступаће опрему. 

 

б)Да  ли ће изабрани    понуђач    добити    на  коришћење    2 Ладе  Ниве  и 3 мотора    са 

којима располаже    наручилац    и која  су набављена     за потребе    пољочуварске      

службе? 

 

Одговор: Добиће на коришћење 2 Ладе  Ниве  и 3 мотора     

 

ц)Да  ли у том   случају   понуђач    сноси  трошкове    горива   за наведена    возила   или 

наручилац? 

 

Одговор: Наручилац сноси трошкове горива. 

 

д)Да  ли изабрани    понуђач    добија   још  неку  опрему    од  наручиоца    за прузање 

предметне услуге? Ако     добија,    молимо    Вас  да  прецизирате     која  је  то  опрема? 

 

Одговор: Понуђач неће добити још неку опрему од наручиоца. 

 

Напомињемо      да су ово  врло  зн,ачајне    околности     приликом     прављења     

калкулације,     тј. формирања     цене  у понуди    и да  исте  морају    да  се наведу   у 

Техничкој     спецификацији! 

 

 

4.  На страни   19 Конкурсне    документације       под  тачком 15.    ЕЛЕМЕНТИ     

КРИТЕРИЈУМА НА  ОСНОВУ   КОЈИХ  ЋЕ НАРУЧИЛАЦ   ИЗВРШИТИ  ДОДЕЛУ   

УГОВОРА   У СИТУАЦИЈИ  КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИИИ  ВИШЕ ПОНУДА   СА 

ИСТОМ  ПОНУЂЕНОМ   ЦЕНОМ,   предвидели     сте: 

 



 

 

 

  Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену, као најповољнија биће изабрана 

пнуда оног Понуђача који је понудио мањи износ аванса. Уколико је понуђен исти износ 

аванса, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је раније доставио 

понуду.“ 

Са друге стране на страни 17, под тачком 8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И 

ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД  КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ између 

осталог, навели сте: 

„Аванс није дозвољен“ 

 

 

Одговор: У питању је грешка у конкурсној документацији. Аванс није дозвољен. 

 

 

Молимо   вас  да  исправите   наведену   нелогичност    и одредите    који  је  други   

елемент критеријума     у  случају   када  постоје    две   или  више  понуда    са  истом    

понуђеном  ценом. 

 

Напомињемо    вам  исто  тако,  да на основу  праксе  Републичке   Комисије  за заштиту  

права   понуђача,    моменат     предаје    понуде,    тј.   који   понуђач    је   кад   предао 

понуду  не може бити  релевантан   као помоћни  критеријум! 

 

Одговор: Други елемент критеријума је дужи период важења понуде. 

 

 

 

Молим Вас да нам појасните ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА 

СЕ ПОПУНИ на страни 27 Конкурсне документације. 

 

Да ли се уписује цена за цео период вршења предметне услуге или месечна цена услуге? 

Из датог упутства није најjасније где се шта уписује! 

 

Одговор: Уписује се цена за цео период вршења предметне услуге. 

 

6.  На странама   9  и 10  Конкурсне   документације     код  КАДРОВСКОГ 

КАПАЦИТЕТА предвидели сте : 

 

а ) „Да има најмање 80 радно ангажованих лица са завршеном обуком за полагање 

стручног испита за вршење послова приватног обезбеђења“ 

 

Као начин доказивања између осталог навели сте: 

„копије Уверења о завршеној обуци за полагање стручног испита за вршење послова 

приватног обезбеђења за 80 радно ангажованих лица“ 

 

Да ли под  овим  условом    мислите   на лица  која  су завршила  стручну   обуку  за 

вршење послова   физичко-техничке     заштите   лица  и  имовине    и  одржавања    реда   

на  спортским приредбама,    јавним   скуповима    и другим   местима   окупљања    

грађана   коју  држе акредитовани    центри  за обуку,  а под начином  доказивања   

овог  услова  да ли уствари



 

 

 

мислите  да треба  да се доставе   Потврде  о обучености    које  издају  исти ти 

акредитовани центри  за обуку? 

 

Одговор: Мислимо   на лица  која  су завршила  стручну   обуку  за вршење послова   

физичко-техничке     заштите   лица  и  имовине    и  одржавања    реда   на  спортским 

приредбама,    јавним   скуповима    и другим   местима   окупљања    грађана   коју  држе 

акредитовани    центри  за обуку. Такође требају да се доставе Потврде о обучености код 

акредитоване школе. 

 

 

Засто тражите    80     лица  као   доказ   кадровског    капацитета?    Вама   за  

извршење предметне   услуге   треба   9  лица  како   и  пише  у  Техничкој    

спецификацији    и  Моделу уговора!  На   овај    начин    прекршили    сте   одредбе    

члана    10.  Закона    о   јавним набавкама  (СЛ. Гласник РС   бр.124/12,   

14/2015   и 68/2015). 

 

Одговор: Води се рачуна о конкурентности понуђча имајући у виду велику флуктуацију 

запослених у конкретној делатности. 

 

 

Чланом  10.   став   1. омогући што већу конкуренцију.  

 

Чланом   10. став 2 ЗЈН прописано   је да наручилац  не може  да ограничи  

конкуренцију, а посебно   не  мозе  онемогућити    било  којег  понуђача    да  учеству]е   

у поступку јавне     набавке     неоправданом       употребом       преговарачког       

поступка,      нити коришћењем  дискриминаторских     услова,  техничких   спецификација   

и критеријума. 

 

 

Исто тако  тражите: 

 

Б) најмање 30 лица која имају положен испит из противпожарне заштите од којих једно 

лице са високм стручном спремом“ 

Као начин доказивања овог услова навели сте: 

 

-„копија Уверења о положеном испиту из противпожарне заштите(за најмање 30 лица која 

су наведена на списку од којих је једно лице са ВСС) 

 

Да ли под овим условима мислите на уверење о положеном стручном испиту из области 

заштите од пожара, издато од надлежног Министарства унутрашњих послова, сходно члану 

55 Закона о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр.111/09), а под начином доказивања истог 

услова достављање уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, 

издато од стране надлежног Министарства унутрашњих послова? 

 

Ако је тако молимо Вас да то прецизирате! 

И код овог услова указујемо и упрозоравамо Вас на кршење одредбе члана 10.Закона о 

јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015 

 

 



 

 

 

 

Одговор: Мислимо на уверење о положеном стручном испиту из области заштите од 

пожара, издато од надлежног Министарства унутрашњих послова 

 

 

Ц)  Као доказ кадровског капацитета исто тако тражите: 

„минимум 1 закључен уговор за пружање услуга ФТО на територији општине“ 

За овај услов нисте предвидели начин доказивања. Да ли је овај услов грешка? 

1.Овај услов нема апсолутне никакве везе са кадровским капацитетом! 

2.Ако није грешка , у услову није наведено на територији које општине. 

3.Ако сте мислили на територији општине Пландиште овај услов  представља најгрубље 

кршење начела једнакости понуђача , тј члана 12. Закона о јавним набавкама(„Сл. Гласник 

РС бр.124/12, 14/2015, и 68/2015) који каже да „Наручилац не може да одређује услове који 

би значили националну, територијалну, предметну или  личну дискриминацијукоја би 

произилазила из квалификације делатности коју обавља понуђач“ 

4.Ако сте мислили на територији било које општине, обзиром на тражене услове у оквиру 

пословног капацитета овај услов би био више него сувишан. 

5.Позивамо вас да избаците наведени услов! 

 

Одговор: У питању је грешка, овај услов односи се на пословни капацитет. Целокупна 

измена ће бити објављена у понедељак 27.02.2017.у измењеној конкурсној документацији. 

 

 

д) Као доказ капацитета исто тако тражите: 

„-једно радно ангажовано са високом стручном спремом које има издату Лиценцу за 

процену ризика у заштити, имовине, лица и пословања. 

Молимо Вас да нам обзиром на то који је предмет јавне навбавке, као и на Техничку 

спецификацију предметне јавне набавке објасните зашто вам је потребно лице које поседује 

Лиценцу за процену ризика у заштити имовине, лица и пословања? 

Исто тако услов да лице са поменутом лиценцом има најмање високу стручну спрему је 

безразложно престрог, обзиром да је одредбама Закона о приватном 

Обезбеђењу РС, као један од услова за стицање ове лиценце предвиђено најмање средња 

стручна спрема! 

Овај услов нема никакве логичке везе са предметом јавне набавке као и са извршењем 

предметне услуге која је јасно дефинисана у Техничкој спецификацији и овим условом 

неоправдано ограничавате могућност учествовањазаинтересованим понуђачима и 

дискриминишете исте. 

На тај начин директно кршите одредбе члана 76. Став 6 ЗИН који каже“Наручилац одеђује 

услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и д асу у 

логочкој вези са предметом јавне набавке“. 

Овим путем Вас такође позивамо да појасните шта је потребно доставити као доказ за 

сваки услов 

Појединачно, везано за кадровски капацитет, јер у самој документацији није све најјасније 

назначено. 

 

Одговор: Измена ће бити објављена у понедељак 27.02.2017.у измењеној конкурсној 

документацији. 

 

 



 

 

 

 

7.Као услов ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА НА СТРАНИ 11 Конкурсне документације 

навели сте: 

а)Као један од услова за пословни капацитет навели сте да понуђач има успостављене 

системе одговарајућих стандарда. 

 

Да ли предметни сертификати морају бити издати од стране акредитованих 

сертификационих кућа? 

 

Одговор: Морају бити издати од стране акредитованих сертификационих кућа. 

 

Да ли подручје примене наведених сертификата мора да обухвата услуге које су предмет 

набавке? 

 

Одговор. Подручје примене мора да обухвата услуге које су предмет набавке. 

 

б)“Да је у протеклих годину дана од дана објављивања позива за подношење понуда 

извршио услуге физичко –техничког обезбеђења у вредности од 11.000.000,00 динара“ 

Да ли сте мислили да је понуђач у обавези да је вршио услуге физичко-техничког 

обезбеђења у наведеном износу за потребе једног референтног наручиоца или је 

прихватљиво да је вршио предметне услуге за потребе више референтних наручиоца које у 

збиру испуњавају наведени износ? 

 

Одговор: Прихватљиво је и за потребе више референтних наручиоца које у збиру 

испуњавају наведени износ. 

 

 

ц)“Да је понуђач за предмет јавне набавке у протекле три године од дана објављивања 

позива за подношење понуда има закључен уговор за послове пољочуварске службе“ 

Да ли под овим условом мислите да је понуђач имао закључен уговор за послове 

пољочуварскњ службе са локалним самоуправама РС или је прихватљиво и да је имао 

закључен уговор за предметне услуге са неким другим правним лицима? 

 

Одговор: То је референца- доказ да понуђач има искуства у овим пословима. 

 

д)“Да поседује важећу полису осигурања од професионалне одговорности, на осигурану 

суму од 20.000.000,00 динара по штетном догађају“ 

 

Да ли је прихватљиво да понуђач достави тражену полису где ће осигурана сума бити 

изражена у страној валути? 

 

Одговор: Прихватљиво је  да буде у страној валути, али да постоји девизна клаузула за 

исплативост у динарима 

  

 

е) „Да има патролну службу и кординатора на територији општине Пландиште у време 

објављивања предметне набавке“ 

Овај усло представља најгрубље кршење начела једнакости понуђача, тј. Члана 12. Закона о 

јавним  набавкама(„Сл. Глсник РС бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) који каже да „Наручилац 



 

 

 

не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или 

лилчну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произилазила из 

квалификације делатности коју обавља понуђач“сходно члану 149. Став 3. Закона о јавним 

набавкама(„Сл. Гласник РС бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) пре подношења захтева за 

заштиту права, указујемо на неправилности и дискриминацију у Конкурсној документацији 

и позивамо Вас да прилагодите ПРЕДМЕТНУ Конкурсну документацију. 

Надам се да ћете нам одговорити у законско9м року у складу са Законом о  јавним 

набавкама(„Сл. Гласник РС бр.124/12,14/2015 и 68/2015)! 

22.02.2017. године 

 

 Одговор: : Измена ће бити објављена у понедељак 27.02.2017.у измењеној конкурсној 

документацији. 

 
 

 

 


