
 

 Предмет: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, ЈН бр. 8/2018”  

 

Поштовани,  

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗЈН), упућујемо вам захтев за додатним информацијама и 

појашњењима у вези припремања понуде за јавну набавку ЈН бр. 8/2018: 

1. У техничкој спецификацији за све пратије предвидели сте обавезу понуђача на 

обезбеђењу потрошниог материјала (тоалет папир, убруси за руке, течни сапун, кесе за 

смеће, средства за чишћење и сл.), где није дефинисан обим и количина, већ је само 

наведено да се мора обезбедити довољн количина да не дође до несташице. Молимо Вас 

да одредите оквирне количине тоалет папира, убруса за руке, течног сапуна и кеса за 

смеће, по партијама, нарочито што наведено има значаја код калкулације понуђене цене?  

2. Молимо вас за одговор да ли извршиоци понуђача којем буде додељен уговор, морају 

бити у радном односу, или могу бити ангажовани и по другом основу у складу са 

одредбама Закона о раду? 

 3. Да ли понуђачи приликом калкулације цене услуге, морају рачунати минималну цену 

рада која у овом тренутку износи 143,00 рсд/по радном часу, без обзира на начин 

ангажовања извршилаца?  

4. Предвидели сте фиксност цене у упутству понуђачима како да сачине понуде и моделу 

уговора. Молимо вас размотрите могућност да у конк.документацији унесете одредбу о 

промењивости цене услед повећања мин.цене рада, имајући у виду да Економско 

социјални савет, одређује минималну цену рада, која не зависи од воље Наручиоца и 

понуђача тј. представља објективну околност, која захтева измену уговорених услова? 

Напомињемо да цена рада тј. радна снага, има највећи проценат учешћа у понуђеној цени 

за предметну услугу, а предемтни уговор се закључује на период од годину дана са 

почетком вршења услуге 01.03.2018. године.  

 

ОДГОВОРИ: 

 

1. У техничкој спецификацији наведена је тачна квадратура просторија, тачна структура 

просторија и просечна дневна фреквенција студената, тако да се на основу тих 

параметара очекује од понуђача да процене количину потребног потрошног материјала 

и калкулацију цене. 
2. Извршиоци код понуђача могу бити ангажовани уговором о раду, али и уговором који 

регулише рад ван радног односа.  

3. Понуђачи имају право да сами формирају цену услуге, а Изјавом о испуњавању услова из 

члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности понуђач потврђује да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде.  

4. Не предвиђа се могућност мењања цена у току трајања уговора, јер апропријација у 

финансијском плану је одређена тачно на нивоу процењене вредности јавне набавке услуга и 

не постоји могућност плаћања веће цене. 

 

Комисија за ЈН 8/2018 
 


