
 

 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАД  

Калемегдан, Горњи град 14 

Б е о г р а д 

 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 3 

у поступку јавне набавке мале вредности – Услуге чишћења пословног простора у 

Заводу за заштиту споменика културе града Београда   

ЈН 01/2018 

 

  На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 

14/15, 68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке се обратило 

Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем у вези са припремањем 

понуде.  

  
Питање бр.1: 

Имајући у виду да сте у техничкој спецификацији, предвидели услугу чишћења „стаклене 

површине (прозори, врата, стаклене витрине у просторијама)”, да ли се наведена услуга 

обавља без потребе ангажовања лица обученог и способног за рад на висини, као и опреме за 

рад на висини?  

 

Одговор бр. 1: 

Услуга се обавља без потребе ангажовања лица обученог и способног за рад на висини, као и 

опреме за рад на висини. 

 

Питање бр. 2: 

Да ли наручилац захтева минимални број извршилаца, или ће се број извршилаца утврдити 

приликом извршења у договору са наручиоцем и у складу са потребама посла (посебно 

имајући у виду члан 5. став 1. модела уговора, где се уписује број извршилаца)?  

 

Одговор бр. 2: 

Број извршилаца може бити један или више, при чему се мора водити рачуна о ангажовани 

сатима. 

 

Питање бр. 3:   
Да ли наручилац захтева да извршиоцу буду у радном односу, или исти могу бити 

ангажовани и по другом основу у складу са одредбама Закона о раду?  

 

Одговор бр. 3: 

Извршилац може да буде у радном односу или ангажован по другом основу за период важења 

уговора.  

 

Питање бр. 4:   
Да ли се у обрасцу структуре цене на страни 15/36 конк.документације, уписује у колонама 

укупна цена за период 01.03-31.12.2018. године? 

 

Одговор бр. 4: 

Да , укупна цена без ПДВ-а за период 01.03. – 31.12.2018. година 

 

 

 

                                                                                               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


