
ПИТАЊА: 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 

02-37/99-2019-ЈП1, Радови- Изнајмљивање људских ресурса- Земљани радови. 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Да ли инсистирате на достављању Писма намера за ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ или је то 

ГАРАНЦИЈА? 

 

ОДГОВОР 1: 

Као што је наведено у конкурсној документацији у „ ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ 

УСЛОВА- ДОДАТНИ УСЛОВИ'' : Приликом достављања понуде у обавези сте да доставите 

Писмо намере, а приликом потписивања Уговора изабрани Понуђач доставља гаранцију. 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Техничка спецификација: Колики је минимални износ топлог оброка и  регреса у динарима а 

према обрачуну посебног Колективног уговора за ЈП у комуналној делатности? 

 

ОДГОВОР 2: 

У конкурсној документацији је наведено:  

Топли оброк износи најмање 250,00 динара дневно са припадајућим порезима и доприносима 

(БРУТО 1). Регрес се исплаћује са припадајућим порезима и доприносима, најмање у висини 1/12 

месечно од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Р. Србији према последњем 

објављеном просечном податку републичког органа надлежног за статистику, што у 

моменту објављивања јавне набавке чини податак за период од I-X месеца у 2018 години 

(БРУТО 1).  

 

ПИТАЊЕ 3: 

Да ли у табели Техничка спецификација збир износа из колона од 6-11 мора у минималном износу 

мора бити исти за све понуђаче или се даје потенцијалним понуђачима на "машту" да уписују 

паушалне износе? Који је то минималан износ за све понуђаче? 

 

ОДГОВОР 3: 

У техничкој спецификацији колоне од 1 до 6 су у минималном износу за све понуђаче исти, док су 

колона 10, 11 и 12 променљиве.  

 

ПИТАЊЕ 4: 

Која је то неуобичајено ниска цена на овој набавци по чл.92 ЗЈН? 

 

ОДГОВОР 4: 

Неуобичајено ниска цена на овој набавци по чл.92 ЗЈН је она која не испуњава минималне услове 

у Техничкој спецификацији. 

 

ПИТАЊЕ 5: 

Да ли се преузимају садашњи радници на овим пословима односно пословима у 2018.години? 

 

ОДГОВОР 5: 

У зависности од врсте послова на којима су ангажовни, делимично је потребно преузети раднике 

из 2018. године. 

 



ПИТАЊЕ 6: 

С обзиром да се извршиоци ангажују по уговору о раду које су висине зонираних трошкова за 

превоз? 

 

ОДГОВОР 6: 

Како је наведено у моделу Уговора у чл. 8, а по важећем ценовнику званичног превозника. 

 

ПИТАЊЕ 7: 

Члан 9.ст.1. тачка 2) Модела уговора-да ли сте сигурни да став 2 треба да уопште буде саставни 

део овог члана? 

 

ОДГОВОР 7: 

Сигурни смо да је потребан Члан 9.ст.1. тачка 2) Модела уговора. 

 

ПИТАЊЕ 8: 

Како бисмо припремили банкарску гаранцију неопходно је да прецизно знамо који је то износ од 

10%? 

 

ОДГОВОР 7: 

У конкурсној документацији је наведено текстуално испод Техничке спецификације под тачком  

1.  Очекује се просечно ангажовање 10 извршилаца по месецу, а максимално до вредности јавне 

набавке по уговору. Сам уговор се закључује на период од једне (1) године а банкарска гаранција 

је потребна тек по потпписавању Уговора. 

 


