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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  БРОЈ 1 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ БРОЈ 51/2018  

 

Питање бр.1: 

 Навели сте да је процењена вредност набавке за 2018. годину 20.617.000 динара. Да 

ли то значи да се за један месец који је преостао у 2018. години морају потрошити све те 

паре и да ли ће се у 2019. години радити само док се не потроши 10.000.000 динара? 

 

Одговор бр.1: 

Наручилац је конкурсном документацијом дефинисао да ће се Уговор о пружању услуга  

између наручиоца и пружаоца услуге чишћења просторија и остало закључити на износ 

процењенe вредности јавне набавке без ПДВ-а. 

У 2018 години услуга чишћења просторија и остало вршиће се до висине финансијских 

средстава предвиђених финансијским планом за 2018 годину, а максимално до 

20.617.000,00 динара без ПДВ-а.  

Стварно извршена услуга одржавања чистоће у m
2
 путем закљученог уговора по предметној 

јавној набавци може бити већа или мања од предвиђених датих количина у m
2
, уз 

ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ 

процењенe вредности јавне набавке за цео период важења уговора. 

 

Питање бр.2: 

 Како у објектима који се код вас чисте може да се направи штета од 25.000.000 

динара колика је вредност полисе осигурања коју тражите? 

 

Одговор бр.2: 

Штета од 25.000.000 динара се може направити уколико извршиоци непажњом или 

неадекватним чишћењем оштете електро опрему или било коју другу опрему чија је вредност 

велика, а налази се у појединим објектима који су предмет вршења предметне услуге.  

 

Питање бр.3: 

 Шта је атестирана опрема за рад на висини? 

 

Одговор бр.3: 

Под атестираном опремом за рад на висини је дефинисано да потенцијални понуђач поседује 

једну монтажно демонтажну скелу висине од најмање 7m са важећим атестом о техничкој 

исправности и атестираном опремом за рад на висини.  
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Питање бр.4: 

 Ко је надлежна установа која обучава раднике за рад у близини или присуству напона 

и где ће радити радници којима прети опасност од удара струје? 

 

Одговор бр.4: 

Надлежна установа је она установа која има лиценцу надлежног министарства за вршење 

послова безбедности и здравља на раду и обучавање радника за рад у близини или присуству 

напона као и стручна лица електротехничке струке која ће обучити раднике за рад у близини 

или присуству напона. У појединим објектима који су предмет вршења предметне услуге 

постоји опасност од удара струје. 

 

Питање бр.5: 

 Да ли постојим могућност да се у понуди пребаци процењена вредност набавке? 

 

Одговор бр.5: 

Како ће се Уговор о пружању услуга  између наручиоца и пружаоца услуге чишћења 

просторија и остало закључити на износ процењенe вредности јавне набавке без ПДВ-а, а у 

Обрасцу понуде је дефинисано да су потенцијални понуђачи у обавези да понуде јединичну 

цену  без ПДВ-а (din./m²) на месечном нивоу и укупну вредност понуде без  ПДВ-а (din.) за 1 

месец, на основу чега ће се изршити рангирање приспелих понуда које испуњавају све услове 

који су дефинисани конкурсном документацијом, није могуће да понуда буде изнад 

процењене вредности набавке.  

 

 


