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БРОЈ:ЈНМВ-2-01-302-10  Знак:ЉЉР 

ДАНА:20.02.2017.  Веза: ЈНМВ-2/01 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања у вези јавне набавке услуге  

чишћења Завода, број ЈНМВ-2/01-302 

 

 

 

Питање 1: 

Молимо да се размотри валидност вашег захтева наведеног у техничком задатку да се у 

Понуди унапред доставе Уверења да се против ангажованих радница не води истрага и 

да није подигнута оптужница за кривично дело за које је прописана казна затвора. У 

Закону о јавним набавкама наведено је да Наручилац не сме понуђача да излаже 

непотребним трошковима и Захтевамо да се захтев измени и да се само Понуђач коме 

буде додељена набавка обавеже да за ангажоване раднике пре почетка рада достави 

тражена уверења! 

Уколико сматрате да тиме нисте понуђаче унапред изложили непотребним трошковима и 

нисте прекршили одредбе ЗЈН, имајте у виду да је за издавање тог документа у МУП/у 

потребно 7-10 дана и молим да се продужи рок за предају Понуда. 

 

Одговор 1: 

Узимајући у обзир чињеницу да лица ангажована на пословима чишћења у Заводу у 

периоду од 14.00 до 22.00 часа бораве сама у згради Завода, да имају обавезу 

закључавања зграде и свих просторија у згради Завода као и активирање 

противпровалног алармног система, и да су одговорна за безбедност комплетне имовине 

у згради сматрамо да је неопходно да се унапред предложе извршиоци за која ће 

се доставити Уверења да се против њих не води истрага и да није подигнута оптужница 

за кривично дело за које је прописана казна затвора. Не видимо разлог да понуђач, 

уколико има задовољавајући кадровски капацитет, не би могао предложити три 

извршиоца одговорна за ову набавку. 

 

Пре објављивања Позива за достављање понуда надлежна служба Завода је проверила 

време потребно за достављање захтеваног уверења  од стране надлежног суда, које 

износи три дана од дана подношења захтева. Позив за достављање понуда објављен је 

13.02.2017. године а рок за достављање понуда је 22.10.2017. године. Девет дана је 

довољан рок да се благовремено прибави захтевано уверење. 

 

У складу са чланом 88. Став 1. Закона о јавним набавкама понуђачи могу поднети 

трошкове припреме понуде, који у овом случају износе 190,00 динара (таксена марка). 

 

 

 

Комисија за јавне набавке 
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