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2. П И Т А Њ Е И О Д Г О В О Р  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ОДРЖАВАЊА 
ЧИСТОЋЕ  НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ОСТАЛИМ НАСЕЉЕНИМ 

МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
 ЈН К 16/20  

 
Комисија за јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на постављено питање 
од 30.04.2020. године благовремено даје следећи одговор:  

 
1. Питање број 1:  

 
Naručilac na strani 30. konkursne dokumentacije za Javnu nabavku Usluga 
održavanja javnih zelenih površina i održavanje čistoće na 
površinama javne namene u ostalim naseljenim mestima na teritoriji 
Grada Subotice JN K 16/20 Partija 2 u dodatnim uslovima za partiju 2, 
pod Neophodnim poslovnim kapacitetom zahteva sledeće standarde pod 
stavom 1.2. 
 
„Sertifikovani međunarodni standardi iz oblasti održavanja objekata 
i okoline:  ISO 9001:2015. ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.“ Molim 
Naručioca da pojasni vezano za standard 18001, koji se odnosi na 
bezbednost i zdravlje na radu zbog čega se ne zahtevaju sertifikati, 
odnosno uverenja, za obuke za izvršioce za rad sa motornom testerom i 
motornim kosama, trimerima, obzirom da su ovakva radna mesta 
podrazumevaju povećan rizik po zdravlje i bezbednost izvršilaca? Molim 
Naručioca da se izjasni po pitanju navedenog i izvrši izmene i dopune 
konkursne dokumentacije. 
 

Одговор: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и мења конкурсну документацију на 
следећи начин: 
На страни 31, тачка 3, подтачка 3.2 мења се и гласи: 
 



„3.2. да има у радном односу или ангажоване другим уговором у складу са Законом о раду минимално 9 
лица са минимум II степеном стручне спреме - основна школа, од којих минимално четири извршиоца 
поседују Уверење за здрав и безбедан рад моторном косачицом, косом, тримером, тракторском 
косачицом издато од стране лиценциране установе и минимално четири извршиоца поседују Уверење за 
здрав и безбедан рад тестером издато од стране лиценциране установе. 

Докази: 

3.1.1. фотокопије М/МА обрасца као доказ о радном статусу за раднике који су запослени код понуђача 
или 

3.1.2. фотокопије  уговора о радном ангажовању за раднике ангажоване у складу са Законом о раду 

3.1.3. за дипломираног инжињера пољопривреде и фотокопија дипломе о стеченом образовању 

3.1.4. за лица са минимум II степеном стручне спреме - основна школа који поседују Уверење за здрав и 
безбедан рад моторном косачицом, косом, тримером, тракторском косачицом издато од стране 
лиценциране установе и Уверење за здрав и безбедан рад тестером издато од стране лиценциране 
установе и  фотокопије важећих уверења“ 

 
2. Питање број 2  

 
U okviru konkursne dokumentacije za Javnu nabavku Usluga održavanja javnih zelenih površina i održavanje 
čistoće na površinama javne namene u ostalim naseljenim mestima na teritoriji Grada Subotice JN K 16/20 , 
Naručilac nigde ne zahteva da Ponuđač poseduje polisu osiguranja od nesretnog slučaja za definisani broj 
radnika, iako zahtevane aktivnosti konkursnom dokumentacijom podrazumevaju rad na radnim mestima sa 
povišenim rizikom po bezbednost i zdravlje izvršilaca? Molim Naručioca da se izjasni po pitanju navedenog I 
izvrši izmene i dopune konkursne dokumentacije. 

 
Одговор: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и мења конкурсну 
документацију на следећи начин: 
На страни 32 конкурсне документације, након тачке 3. додаје се тачка 4. која гласи: 
 
„4. Неопходан остали капацитет 
 
4.1. Да понуђач поседује важећу Полису за колективно осигурање лица од последица несрећног 
случаја (незгоде) и колективног  животног осигурања за минимално 10 осигураних лица. 
Осигурана сума за смрт услед незгоде треба да буде у минималном износу од 500.000 динара, док 
минималан износ за инвалидитет услед незгоде треба да износи 1.000.000 динара. 
 
Докази: 
4.1. фотокопија важеће Полисе за колективно осигурање лица од последица несрећног случаја 
(незгоде) и колективног  животног осигурања за минимално 10 осигураних лица. 
 

3. Питање број 3 
 
U okviru konkursne dokumentacije za Javnu nabavku Usluga održavanja javnih zelenih površina i održavanje 
čistoće na površinama javne namene u ostalim naseljenim mestima na teritoriji Grada Subotice JN K 16/20 , 
Naručilac ne zahteva da Ponuđač poseduje polisu osiguranja odgovornosti iz delatnosti za osiguranu aktivnost 
održavanja objekata I okoline na definisan osigurani iznos po štetnom događaju. Smatramo da je ovakva polisa 
potrebna, obzirom na potencijalnu štetu koja može nastati prilikom vršenja definisanih usluga, pa pitamo da li je 



Naručioc napravio previd po pitanju ove polise osiguranja? Molim Naručioca da se izjasni po pitanju navedenog 
i izvrši izmene i dopune konkursne dokumentacije. 

 
Одговор: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и мења конкурсну 
документацију на следећи начин: 
На страни 32 конкурсне документације, након тачке 3. додаје се тачка 4. која гласи: 
 
„4. Неопходан остали капацитет 
 
4.2. Да понуђач поседује важећу Полису осигурања из делатности услуге одржавања објеката и 
околине са минималним  лимитом покрића по штетном догађају од 1.000.000 Динара 
 
Докази: 
4.2. фотокопија важеће Полисе осигурања из делатности услуге одржавања објеката и околине“ 
 
 

Напомена: Пошто одговор садржи измену конкурсне документације, Наручилац ће извршити измену 
конкурсне документације.   

   

 Комисија за ЈН 


