
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Улица др Зорана Ђинђића 2 

Нови Сад 

 

Јавна набавка мале вредности, услуга одржавања хигијене у згради Филозофског 

факултета, ЈН 37/2017. 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ II 

_____________________________________________________________________________ 

 

Питање: 

1. Молимо вас да дефинишете који су минимални и максимални рокови: „почетка 

пружања услуге“ и „гаранције за извршену услугу“, који се уписију у модел уговора (члан 

4. став 2. и 4.) и образац понуде (страна 23 конк.док.)?  

Одговор: 

Почетак пружања услуге, односно, датум од којег ће уговор производити правно дејство, 

јесте 1.7.2017. године. Гаранција за извршену услугу је ствар пословне политике понуђача 

(није одређен минимални рок). 

Питање: 

2. Да ли Наручилац захтева да понуђачи приликом калкулације цене, морају узети у обзир 

минималну цену рада, која у овом тренутку износи 130,00 рсд нето, у складу са одлуком 

надлежних органа (Економско социјалног савета и Владе Р.Србије)?  

Одговор: 

Понуђачи аутономно одређују цену рада извршилаца (радници-извршиоци су радно 

ангажовани код понуђача). 

Питање: 

3. Имајући у виду да сте предвидели фиксност цене, да ли ће Наручилац дозволити измену 

цене у случају промене минималне цене рада, у току важења уговора по предметној јавној 

набавци, о чему одлуку доноси надлежни државни органи (Економско социјални савет и 

Влада Р.Србије), што је независна околност на коју немају утицај уговорне стране?  

Одговор: 

Уколико је понуђач определио у понуди минимални цену рада, у складу са званичним 

статистичким подацима, Наручилац ће прихватити корекцију минималне цене рада, у 

складу са прописима. 

Питање: 

4. Да ли понуђачи имају обавезу обезбеђивања папирне галантерије и течног сапуна, или и 

наведено обезбеђује Наручилац?  

Одговор: 

Наручилац обезбеђује сав потрошни материјал за извршење услуге. 

Питање: 

5. Предлажемо да кроз измену конк.документације, у моделу уговора (члан 3. уговора), 

додате став који би гласио: „Приликом фактурисања за изведене услуге за сваки месец, 

Понуђач се обавезује да достави ЦРОСО извештај за све извршиоце који су ангажовани на 

извршењу услуге, као и Извод из ППП ПД пријаве, са назначеним именима и презименима 

извршиолаца који су ангажовани на вршењу предметне услуге“. Предлог упућујемо, из 



разлога што смо сведоци да се годинама уназад на тендерима по јавним набавкама дају 

јако ниске цене у које нису укључени порези и доприноси за раднике-извршиоце који су 

ангажовани на вршењу услуге, из чега јасно произилази да се исти ангажују на црно тј. без 

Уговора и пријаве на обавезно осигурање. Достављањем уз фактуру назначена два обрасца 

се спречава та врста избегавања плаћања обавеза и злоупотреба, а тиме за себе 

обезбеђујете добијање озбиљније и сигурније услуге. Поред наведеног обезбеђујете се од 

било каквих непријатних проблема са инспекцијом рада, које можете доживљавати због 

непријављених извршилаца у вашим објектима, и поред чињенице да ви наведеним 

лицима нисте послодавац.  

Одговор: 

Понуђач је у законској обавези да поштује Закон о безбедности и здрављу на раду. 

Наручилац по спроведеном поступку јавне набавке закључује са понуђачем који буде 

закључио уговор у предметном поступку јавне набавке, Споразум о сарадњи и примени  

прописаних мера за безбедност и здравље запослених. 

Питање (сугестија) 

6. Предлажемо да измените конк.документацију и да предвидите додатни услов: обавезу 

понуђача да поседују полису осигурања запослених од повреда на раду, професионалних 

обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете. Испуњење 

наведеног услова, понуђачи би доказивали достављањем у понуди Изјаве (образца из 

конк.док.) или фотокопијом важеће полисе осигурања. Обавеза осигурања запослених је 

дефинисана као обавеза и у складу са чланом 53. став 1. Закона о безбедности и здравља 

на раду („Сл.гласник РС“ бр. 101/05 и 91/15). 

Одговор: 

Садржан у одговору на питање број 5. 

 

       За Филозофски факултет 

     Дипл.инг. Светозар Симић, стручни сарадник 

                                                                      Вања Фекић, стручни сарадник               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питање: 

Као потенцијалном понуђачу, у поступку ЈН 37/2017, "Услуге одржавања хигијене у 

згради Филозофског факултета", молимо вас да дате одговоре на следеће нејасноће: 

 

У техничкој спецификацији, као и у моделу Уговора,члан 2, Посебни захтеви, став 4 стоји: 

"Понуђач  мора у радним односу да има најмање 20 запослених". 

 

Молим вас за појашњење, да ли то значи, да изабарани понуђач мора имати ангажованих 

20 извршилаца за тражени посао, односно молим вас да дефинишете тачан број 

ангажованих лица за извршење посла. Посебно имајући у виду, да је то неопходно за 

израчунавање укупне цене. Уколико је тај број 20, онда коначна цена мора изаћи из 

оквира јавне набавке мале вредности. 

Да ли ангажована лица  морају имати уговоре у раду, или могу бити ангажовани и по 

неком другом основу, у складу са Законом? 

 

Одговор 

Наручилац је дефинисао број запослених код понуђача на најмање 20 не из разлога што је 

план да толико – 20 извршилаца буде ангажовано код Наручиоца, већ из разлога да у 

сваком моменту, у складу са тренутним потребама Филозофског факултета, понуђач буде 

у могућношћу да пошаље на рад тражен број радника – извршилаца, што ће одредити 

Техничка служба факултета, у складу са тренутним потребама. 

Радници – извршиоци морају бити радно ангажовани код понуђача у складу са Законом о 

раду. 

За понуђаче је битно искључиво одређење јединичне цене /по радном часу. 

 

Питање 

На који период се закључује уговор? 

 

Одговор 

Уговор ће производити правно дејство до утрошка уговорене вредности јавне набавке, 

онако како је наведено у Моделу уговора из Конкурсне документације, члан 3 став 3 

Уговора, односно у тачки 8.2. Конкурсне документације. 

 

 

 

Питање 

На страни 23, у табели "рекапитулација", опис услуга, стоји : "преглед и провера 

електричних инсталација". Да ли је у питању грешка, и уколико јесте, молимо вас да исту 

исправите. 

 

Одговор 

 

Захваљујемо се на сугестији за исправком уочене грешке, иста ће бити исправљена у 

Изменама и допунама Конкурсне документације .  

 

 



 

 

      За Филозофски факултет 

 

            Вања Фекић, стручни сарадник 

 

 


