
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

Пландиште, ул. Војводе Путника 38  

Бр. 4-34/2020-II 

Датум 20.02.2020. 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 и физичко обезбеђење у 

уставновама на територији општине Пландиште, ЈН 2/2020, интерни број 4-34/2020-II 

 

Одговори ће такође бити објављени на сајту Портала за Јавне набавке 

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

 

Питање: 

 

Поштовани у конкурсној документацији - Услуге пољозаштите организовањем 

пољочуварске службе на територији општине Пландиште и физичко обезбеђење у 

уставновама на територији општине Пландиште, ЈН 2/2020, ПОД  ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЋЕШЋЕ ЗА УЋЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ   навели сте :  

„Да понуђач , у моменту  подношења понуде , поседује мин. 12 ручних радио 

станица  и дозволе  за коришћење - радио фреквенција  за радио станице, издате од 

стране  РАТЕЛА   са техничким  прегледом“   . 

А као доказ тражили сте : „Копију важећег решења   Рател-а  за за коришћење 

радио веза и копија извештаја о техничком прегледу радио станица„   

Сматрамо да је овај   УСЛОВ  -  дискриминаторски услов  и да није неопходан услов за 

вршење пољочуварских послова и веома мали број фирми и уопште поседује и испуњава 

овај услов. Такође  сматрамо да овим условом неће се постићи већи квалитет у обављању 

послова пољочуварске службе  већ се овим условом   фаворизује учествовање само 

одређених фирми , док малим фирмама и осталим понуђаћима  учествовање  је  

онемогућено.  

Молимо  Вас  да  усвојите нашу примедбу да се избаци горе наведени  УСЛОВ ДА БИ  И  

КОНКУРСНА ДОКУМНЕТАЦИЈА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ  БИЛА ДОСТУПНА ШТО 

ВЕЋЕМ БРОЈУ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА односно што већем већем броју фирми  да 

учествују на Вашој јавној набавци тако да   из ових оправданих разлога сматрамо да  је 

овај услов дискриминаторски услов и  у смислу чланова 10-12  ЗЈН . 

 

Одговор је:  
Наручилац ће урадити Измену конкурсне документације.. 

 

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


  

Питање: 

 

Имамо примедбу  и на  УСЛОВ из Ваше јавне набавке којим тражите  

да сви радници  пољочувари имају мобилне  службене телефоне  преко којх ће 

остварити адекватну комуникацију. Сматрамо да је такође и овај услов 

дискриминаторски услов  и да само фаворизује  одређене  фирме  као и код постављеног  

УСЛОВА из конкурсне документације горе наведене  за радио станице , јер је опште 

познато и ноторна је чињеница  да  пољочувари у обављању својих послова не користе  

радио станице . Тако да Вас молимо да уважите нашу примедбу и уклоните и овај по нама  

дискриминаторски услов 

 

Одговор је:  
 

Наручилац ће урадити Измену конкурсне документације. 

 

 

Контакт особа је дипл. економиста Душица Чабиловски, бр. тел: 013/ 861-033; e-mail: 

dusica.bosankic@plandiste-opstina.rs.  

 

 

 

 

         

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Душица Босанкић, дипл.економиста с.р. 

 

mailto:dusica.bosankic@plandiste-opstina.rs

