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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне 
набавке: Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, за период од 
12 месеци, број јавне набавке: 404-1-215/19-34 
 

 
Дана 12.07.2019. године, заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у 

вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке: Услуга одржавања хигијене у 
пословним објектима РФЗО, за период од 12 месеци, број јавне набавке: 404-1-215/19-34, 
сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 
 Питање: 
 „1.На страни 12/45 конкурсне документације у одељку „Динамика одржавања 

(чишћења)“ наведено је да је временски период пружања услуге непосредних извршилаца 

(осим Дирекције) од 15-21 час у организационим јединицама наручиоца. Да ли је то период у 

оквиру којег непосредни извршиоци могу обављати посао у временском року који је адекватан 

да се на задовољавајући начин пружи услуга, или наручилац захтева да непосредни 

извршиоци проведу целокупно наведено време на објектима? Као пример наводимо Филијалу 

Панчево (седиште) површине 800 м2, која се са захтеваним бројем извршилаца (4) може 

адекватно очистити у много краћем временском периоду, те би присуство извршилацана 

објекту током целог наведеног периода знатно поскупело цену услуге и проузроковало 

наручиоцу непотребне трошкове.“ 

 

 Одговор: 
  У Техничкој спецификацији стр. 12/45КД и 13/45 КД у оквиру Динамике одржавања 
(чишћења) – свакодневно чишћење и периодично чишћење, одређен је временски период 
пружања услуге од 15.00 часова до 21.00 час у организационим јединицама Наручиоца. У 
Дирекцији РФЗО: 2 непосредна извршиоца са радним временом од 07.00 часова до 15.00 
часова и 6 непосредних извршилаца са радним временом од 16.00 часова до 22.00 часа.  
 Наручилац је временски период пружања услуге од 15.00 часова до 21.00 час одредио 
као оквирно време када се услуга пружа у организационим јединицама РФЗО. Није потребно 
да непосредни извршиоци буду све време присутни од 15.00 часова до 21.00 час у случају да 
се услуга може пружити у складу са Техничком спецификацијом и у краћем временском 
периоду.  
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