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П И Т А Њ Е 
 
 

 1. Да ли Наручилац захтева да понуђачи приликом калкулације цене за предметну услугу, 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)?  
2. Да ли ће Наручилац дозволити измену цене у случају промене минималне цене рада, о чему 
одлуку доноси надлежни државни органи (Економско социјални савет и Влада Р.Србије), имајући 
у виду да је конк.документацијом предвиђена фиксност јединичне цене за време важења уговора, а 
да је промена минималне цене рада околност која не зависи од воље уговорних страна? Наведено 
питање посебно упућујемо, имајући у виду најаве да би до краја године могло доћи до повећања 
минималне цене рада. Наведена околност, уколико наступи, може битно да утиче на могућност тј. 
немогућност понуђача којем буде додељен уговор да уредно иврши предметну услугу, нарочито 
имајући у виду критеријум за доделу уговора по предметној јавној набавци. „најнижа понуђена 
цена“.  
3. У вези са претходним питањем, да ли је у току важења уговора могуће усаглашавање цене, са 
растом индекса потрошачки цена, које објављује Републички завод за статистику Р.Србије?  
4. Да ли извршиоци понуђача којем буде додељен уговор, морају бити у радном односу или могу 
бити ангажовани и по другом правном основу у складу са Законом о раду?  
5. Обзиром да сте у техничкој спецификацији предвидели да понуђач обезбеђује мопове, четке, 
гумене рукавице итд. наше питање гласи да ли Наручилац обезбеђује хемијска средства за 
одржавање хигијене, као и прапирну галантерију?  

 
 

       О Д Г О В О Р 
 
 

1. Процењена вредност предметне јавне набавке је 1.000.000,00 динара, без пореза 
на додату вредност. 

Моделом уговора конкурсне документације прописано је да се уговор закључује на 
период од једне године, односно до утрошка планираних средстава. 

Минимална цена рада за период јануар-децембар 2017. године износи 130,00 
динара по радном часу, без пореза и доприноса. 

Одлуком Социјално-економског савета РС („Службени гласник“ број 88/2017 oд 
29.09.2017. године) минимална цена рада у периоду јануар-децембар 2018. године износиће 143,00 
динара по радном часу, без пореза и доприноса. 

Одлуке Социјално-економског савета РС о минималној цени рада у конкретном 
случају односе се на понуђача, а не на Наручиоца. Понуђач треба да приликом одређивања 
понуђене цене има у виду минималну цену рада по радном часу. 

 
 



 
2. Наручилац неће дозволити измену уговорене јединичне цене. Износ минималне 

цене рада за период јануар-децембар 2018. године већ је познат и на страни понуђача је обавеза да 
тај износ узме у обзир приликом одређивања понуђене цене. 

 
3. Јединична цена мора бити фиксна за уговорени период. Понуђач треба имати у 

виду и раст потрошачких цена приликом одређивања понуђене цене. 
 
4. У вези са овим питањем Наручилац је дана 17.10.2017. године изменио 

конкурсну документацију. У наведеној измењеној конкурсној документацији, на страни 7 од 30, 
Наручилац је прописао услов у погледу кадровског капацитета и то: „ Да понуђач има најмање 10 
радно ангажованих лица, за вршење предметне услуге, у складу са важећим Законом о раду“. 

 
5. Понуђач је дужан да обезбеди средства за рад и то: мопове, четке, брисаче 

стакла, гумене рукавице, и кесе за смеће, дневно, по једном извршиоцу услуге и то: велике 
(800x1100x min0,04mm)- 3комада; средње (500x900x min0,03mm)- 3 комада; и мале (460x 600x min 
0,025 mm)- 5 комада, као и радну одећу и обућу за лица која ће бити ангажована за вршење 
предметне услуге. 

Наручилац обезбеђује хемијска средства за одржавање хигијене, као и папирну 
галантерију. 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 
 
 



 


