
П И Т А Њ Е: 

 

 

О Д Г О В О Р: 

 

Дана 06.03.2020. године Управа за заједничке послове републичких органа 

је примила захтев за давање додатног појашњења у вези са припремањем понуде од 

стране неименованог лица и без икаквих података на основу којих би се лице као 

заинтересовано за учешће у јавној набавци идентификовало наручиоцу. Захтев није био 

насловљен на Управу за заједничке послове републичких органа која спроводи 

поступак, нити је била назначена набавка на коју се захтев за додатним појашњењем 

односи. 

Управа за заједничке послове републичких органа је 09.03.2020. године 

дала одговор на захтев за додатним појашњењем и у одговору предочила, 

заинтересованим лицима да је код захтева за давање додатних појашњења потребно да 

се представе наручиоцу у складу са одредбом члана 3. тачка 5 и члана 63. Закона о јавним 

набавкама, а наручилац је дужан да поштује одредбе о заштити података понуђача и 

заинтересованих лица у складу са чланом 14. ЗЈН.   

 Дана 09.03.2020. године, непосредно по објављивању наведеног одговора 

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, Управа за заједничке 

послове републичких органа је примила нови захтев за давање додатних појашњења, 

који не садржи никакве податке о подносиоцу захтева, набавци за коју се тражи 

појашњење нити је насловљен на Управу за заједничке послове републичких органа.  
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У поглављу V „Упутства понуђачима како да  сачине понуду“, у тачки 17. 

на страни 68. од 145. Конкурсне документације, за Централизовану јавну набавку број 

5/2020 чији је предмет Услуга чишћења зграда, у ставу 2 прописано је следеће: „Поднети 

захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем 

понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и 

факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом се прописује 

комуникација у поступку јавне набавке. 

У ставу 4 исте тачке прописано је следеће: „Питања треба упутити на 

адресу Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-

26 уз напомену "Објашњења – централизована јавна набавка број 5/2020, чији је 

предмет набавка услуге чишћења зграда.“  

 У складу са изнетим, Управа за заједничке послове републичких органа 

ће давати одговоре на захтеве за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде 

који се подносе у складу и на начин прописан у Конкурсној документацији. 

 


