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ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: 
Одржавање хигијене у објектима Министарства унутрашњих послова, ЈН број 37/18 

 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15“), 
достављамо Вам одговоре у поступку: Одржавање хигијене у објектима Министарства унутрашњих 
послова, ЈН број 37/18 
 
  
ПИТАЊЕ 1.. Да ли извршиоци понуђача, са којима буду закључени уговор, морају бити у радном 
односу, или могу бити ангажовани и по другом основу у складу са Законом о раду?  
 
ОДГОВОР 1. Наручилац је прилогу IV  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.  75. и 76.  
76. Закона и Упутства како се доказује испуњеност тих услова за испуњење додатног услова –  
кадровског капацитета захтевао да понуђач има запослена, односно ангажована лица и дефинисао  
начин доказ доказивања у табели. 

   

 
 
ПИТАЊЕ 2. Да ли понуђач приликом калкулације цене, мора за сваког ангажованог извршиоца, 
применити минималну цену рада, која у овом тренутку по важећим прописима износи 143,00 
рсд/радном часу у нето износу?  
 
ОДГОВОР 2. У складу  са својом калкулацијом, понуђач сам формира цену. 
 
ПИТАЊЕ 3. С обзиром да сте предвидели фиксност цене, на који начин ће наведено бити 
реализовано, имајући у виду да у току важења уговора може доћи до повећања минималне цена рада што 
представља околност која не зависе од воље како наручиоца, тако и понуђача којем буде додељен уговор 
тј. са којим буде закључен уговор? Молимо вас да размотрите могућност измене кон.документације у 
наведеном делу, где је предвиђена фиксност цене.  
 

ОДГОВОР 3. Наручилац је дефинисао да су цене фиксне и не могу се мењати за све време важења 
уговора. Код формирања цене, добављач треба да укалкулише све пратеће трошкове које има у вези 
са реализацијом предметне набавке. 

 

ПИТАЊЕ 4. Да ли је довољно да понуђач достави само један модел уговора, потписан и оверен од 
стране одговорног тј. овлашћеног лица, без обзира на број партија за које даје своју понуду, или је 
потребно достављати модел уговора за сваку партију за коју се подноси понуда?  

 
ОДГОВОР 4. Модел уговора  је саставни део конкурсне документације и сачињен је као пример. 
Довољно је доставити само један модел уговора. Модел уговора ће бити истоветан са коначном верзијом 
уговора и израђиваће се за сваку партију посебно.Оверени уговор ће бити доказ да добављач прихвата 
све услове наведене у овој конкурсној документацији. 
 
 
 
 



ПИТАЊЕ 5. Да ли се Изјава за кадровски капацитет (која се израђује на меморандуму), доставља за 
сваку партију појединачно, или се може доставити једна Изјава за све партије за које се даје понуда?  
  
ОДГОВОР 5. Наручилац је предвидео конкурсном документацијом  да понуђач достави Писану изјаву 
понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о лицу/лицима одговорним за 
реализацију уговора, издата на меморандуму понуђача, потписана од стране одговорног лица и оверена 
печатом понуђача за сваку партију за коју учествује. 
 
Такође, с обзиром да је наручилац навео и у прилогу XII ИЗЈАВУ ПОНУЂАЧА ЗА ЗАПОСЛЕНА 
ЛИЦА, уколико понуђач учествује у више од једне партије у предметном поступку образац понуде 
умножава у довољном броју примерака и попуњава за сваку партију за коју учествује. 
 
Понуђач може да достави наведену Изјаву или на свом меморандуму или на обрасцу који је навео 
Наручилац.  
 

 
                Комисија за јавне набавке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


