- уоче и спрече неовлашћено одлагање лешева угинулих животиња, као и обавештавање
надлежних инспекција и комуналног предузећа ради уклањања лешева угинулих животиња;
- уоче и спрече неовлашћеног одлагања смећа ван прописаних места за одлагање;
- уоче и спрече штете нанете пољопривредном механизацијом;
- уоче и спрече неовлашћеног одлагања, уништавања и паљења фолија и другог опасног и
отровног отпада на пољима, каналим и сл.;
- врше котролу издатих површина (обрадивих њива и пашњака, као и парцела предвиђених за
пошумљавање);
- врше котролу и надзор над постављањем кошница на предвиђеним површинама;
- врше надзор и чување природних резервата;
- врше и друге послове по налогу наручиоца.

Ц) Понуђач за реализацију предметне јавне набавке мора:

ц1) Ангажовати 36 извршилаца са радним искуством на пословима пољочуварске службе
(минимум три месеца), са лиценцом за послове ФТО, 1 одговорно лице које има лиценцу за ФТО, 5
лица који имају лиценцу за ФТО и стручни испит за спровођење мера из заштите од пожара и 1 лице
са VII степеном стручне спреме из заштите животне средине.
ц2) Располагати средствима и опремом:
1. Дигитални фотоапарат са опремом - 35 koм.
2. Двоглед - 35 koм.
3. Moбилни телефон - 35 koм..
4. Умрежени телефонски бројеви – 35 koм.
5.GPS уређај - 35 koм.
6. Мотоцикл/Бицикле са мотором – 15 ком
7.Кациге - 35 ком
8.Батеријске лампе - 35 ком
9. Радно одело - 35 koм.
10. Кишна кабаница - 35 koм.
11. Гумене чизме - 35 koм.
12. Качкети - 35 koм.
13. Возила - 5 ком.
ц3) Од чега је Понуђач (Извршилац) у обавези да прибави о свом трошку:
1. Дигитални фотоапарат са опремом - 35 koм.
2. Двоглед - 35 koм.
3. Moбилни телефон - 35 koм.
4.GPS уређај - 5 koм.
5. Мотоцикл/Бицикле са мотором – 15 ком
6.Кациге - 24 ком
7. Батеријске лампе - 35 ком
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