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Комисија за јавну набавку 

Број: 02-1/6a-2020 

Дана: 03.03.2020. године 

С О К О Б А Њ А 

 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за 

јавну набавку у отвореном поступку, набавка услуга - Одржавање путева и улица, бр. 

ЈН 1/20 и јавне набавке у отвореном поступку, набавка услуга - Одржавање зелених 

површина бр. ЈН 2/20 

 

Дана 02.03.2020. године, примили смо Захтев за додатним појашњењима у вези 

јавне набавке у отвореном поступку, набавка услуга - одржавање путева и улица бр. ЈН 

1/20,  који је заведен под бројем 02-1/6-2020, и јавне набавке у отвореном поступку, 

набавка услуга - одржавање зелених површина бр. ЈН 2/20, који је заведен под бројем 

02-2/6-2020, а у оквиру којег је наведено следеће: 

 

„Zahtev za dodatnim pojašnjenjima JN 1/20 i 2/20 

Poštovani, 

na ovim nabavkama neophodna je dozvola državnog organa (čl.75.st..tačka 1 ZJN - Licenca 

Ministarstva rada za delatnost agencijskog zapošljavanja: 

Члан 41. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”, а примењује се од 1. марта 2020. године, осим одредбе члана 40. и 

одредаба које су у вези са тим чланом, које се примењују од дана ступања на снагу 

овог закона и осталих одредаба чл. 3–8. овог закона, које се примењују од 1. јануара 

2020. године. 

Molimo da uskladite vašu konkursnu dokumentaciju sa odredbama važećeg zakonodavstva. 

Molimo za potvrdu prijema mejla.“ 

 

Комисија за јавну набавку је дана 03.03.2020. године размотрила постављен 

захтев и на основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама, доставља следећи одговор: 

Предмет јавне набавке бр. 1/20 су услуге одржавање путева и улица (извршење 

услуга кошења траве, крчења шибља на путном појасу, чишћење канала, чишћење 

пропусница, чишћење и уређење јаркова, уређење приступних путева, уређење зелених 

површина на путу и земљишном појасу, крпљење путева, крпљење ударних рупа, 

уређење банкина, скупљање смећа на путном појасу итд.), а предмет јавне набавке бр. 

2/20 су услуге одржавања зелених површина (извршење услуга сакупљања грана, 

лишћа, грабуљања, садња сезонског цвећа, чупање старог цвећа, риљање, ђубрење, 

садња новог цвећа, орезивање итд.). 

Циљ спровођења предметних набавки је закључење уговора са Извршиоцима, 

који ће за рачун Наручиоца извршити набројане услуге, а које су наведене у 

Конкурсним документацијама.  

Дакле, ради се искључиво о извршењу услуга за рачун Наручиоца, а које услуге 

могу извршити правна лица или предузетници који су регистровани за обављање 

предметних услужних делатности (уписани у АПР, са активним статусом).  

У том смислу, Наручилац у Конкурсним документацијама, у склопу обавезних 

услова за учешће у предметним набавкама, није тражио достављање важеће Лиценце 



Министарства рада за делатност агенцијског запошљавања (чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона о 

јавним набавкама), обзиром да се предметним набавкама не траже услуге Агенција за 

запошљавање, нити су предмет набавки услуге запошљавања радника.      

У циљу јаснијег разумевања Конкурсне документације, извршићемо измену и 

допуну исте, у делу спецификације услуга, са опширнијим описом тражених услуга.  

 

Ова информација, сходно чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама, биће објављена 

на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

 

 

                                                                           Комисија за јавну набавку бр. ЈН 1/20 

                                                               Јавно предузеће „Зеленило - Сокобања“ Сокобања 


