
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 

_____________________________________________________________________________ 

 

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 

 

 


