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Потенцијални понуђач је дана 22.06.2020. год,  поставио следећа питања и затражио појашњења 

конкурсне документације, како следи : 

 
1. Na strani 30 konkursne dokumentacije navodi se da se podaci o poreskim obavezama mogu dobiti u 

poreskoj upravi Ministarstva finansija i privrede. Članom 11. stav 4. tačka 1. Pravilnika o obaveznim 

elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti 

uslova (Sl. glasnik RS br. 86/15 i 41/2019) navodi se da je obaveza Naručioca da navede organ 

nadležan za izdavanje dokaza o ispunjenosti uslova. Članom 2. Zakona o ministarstvima („Sl. Glasnik 

RS, br. 44/2014, 14/2015, 54/2015 i 96/2015 – dr. Zakon i 62/2017) je predviđeno da su Ministarstvo 

finansija i Ministarstvo privrede zasebni organi. Shodno svemu tome ukazujemo na nepravilnost i 

molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije i precizirate koji je organ nadležan za 

izdavanje Uverenja o dospelim porezima, doprinosima i drugim javnim dažbinama. 

2. Na strani 7 konkursne dokumentacije navodi se da za dokazivanje kadrovskog kapaciteta ponuđač 

prilaže fotokopiju ugovora o radu ili M obrasca, fotokopiju ugovora o dopunskom radu ili ugovora o 

obavljanju privremeno povremenih poslova. Uzimajući u obzir da se lica angažovana po osnovu 

ugovora o dopunskom radu ili ugovora o privremeno povremenim poslovima, takođe, prijavljuju na 

obavezno osiguranje, molim Vas da nam jasno i nedvosmisleno odgovorite zašto naručilac, koji je 

dužan da za sve učesnike u postupku obezbedi jednak tretman, kao dokaz o radnom angažovanju 

zaposlenih zahteva fotokopiju ugovora o radu ili M obrasca, a za lica angažovana po drugim 

osnovama samo fotokopiju ugovora. 

3. U poglavlju 3.2. pod rednim brojem 3.1., između ostalog, zahtevate da ponuđač mora ispuniti dodatni 

uslov tehničkog kapaciteta i to da mašine za higijenu moraju da budu usaglašene sa standardima EU te 

Vas molimo da nam jasno i nedvosmisleno odgovorite koji su to standardi EU. 

4. U poglavlju 3.2. pod rednim brojem 3.1., između ostalog, zahtevate da ponuđač mora ispuniti dodatni 

uslov tehničkog kapaciteta i to da mašine za higijenu moraju da budu usaglašene sa standardima EU te 

Vas molimo da nam jasno i nedvosmisleno odgovorite zbog čega mašine za čišćenje koje su kupljene 

u Rusiji i, uz poštovanje svih zakonskih regulativa, stavljene u promet na teritoriji Republike Srbije ne 

mogu biti adekvatan dokaz za ispunjenje dodatnog uslova. 

5. U poglavlju 3.2. pod rednim brojem 2.1. zahtevate da je u prethodne tri godine  (2017-2019) ponuđač 

pružao usluge svakodnevnog održavanja higijene (minimalne dužine trajanja 12 meseci u 

kontinuitetu) za potrebe najmanje jednog naručioca gde je predmet čišćenja objekat koji je spomenik 

kulture te Vas molimo za odgovore o razlozima zbog kojih se konkurencija ograničava, odnosno da 

nam taksativno navedete: 

 koja je razlika između ponuđača koji je pružao usluge u objektima koji su spomenici kulture i 

onog koji nije 

 da li ponuđač koji je pružao usluge u objektima koji su spomenici kulture zapošljava ljude 

posebno kvalifikovane za pružanje usluga u predmetnim objektima 

 da li ponuđač koji je pružao usluge u objektima koji su spomenici kulture koristi specijalna 

hemijska sredstva i opremu za manuelno čišćenje 

 da li ponuđač koji je pružao usluge u objektima koji su spomenici kulture mora imati važeću 

dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke. 
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ОДГОВОРИ 

Питање бр. 1. 
На страни 5 конкурсне документације је експлицитно наведено да је за  обавезне услове из члана 75. 

ЗЈН, начин доказивања Изјава , која је такође саставни део конкурсне документације на стр.17. 

 

Питање бр. 2. 

На страни 7 конкурсне документације, као начин доказивања траженог кадровског капацитета, су 

наведени разни облици радног ангажовања управо да се понуђачима омогући већа флексибилност и 

једнак третман. 

 

 

Питање бр. 3 и 4. 

На ова питања је дат одговор у Појашњењу конкурсне документације бр.48/3-8/2020, од 

22.06.2020.год. 

 

Питање бр.5. 

На ово питање је такође дат одговор  у Појашњењу конкурсне документације бр.48/3-8/2020, од 

22.06.2020.год. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
Члан комисије 

 

          Бојана Ристић Премовић  


