
          

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање   

 

Наш број:  2017-3130/13   Датум: 27.04.2017. 

 

Поштовани, 

поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи: 

О д г о в о р : 

Поводом постављених питања која смо добили дана 27.04.2017. године (електронским 

путем на е-маил: i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs), која су примљена и заведена у ЈКП 

“Топловод” Обреновац под бројем 2017-3130/11 од 27.04.2017. године и 2017-3130/12 од 

28.04.2017. године, а која се односе на јавну набавку  услуга – Услуге обезбеђења пословних 

просторија (шифра јавне набавке: ЈНМВ-Т-13/17) дајемо Вам појашњења на иста: 

Питање бр.1 

Питање : На страни 4 од 40 конкурсне документације, у делу Техничка спецификација 

бр.13/17 навели сте да се „Услуга ФТО врши радним данима са једним 

извршиоцем у ноћној смени од 19 до 07 часова, суботом од 14 до 07 часова и 

недељом, у дане државних празника 24 часа дневно“ 

 На страни 38 од 40 конкурсне документације, у делу Модел уговора (члан 7) 

навели сте да се „Услуга ФТО обавља свакодневно и континуирано, 24 сата 

дневно, 7 дана у недељи, свим данима у години укључујући и државне 

празнике у пословним објектима.“ 

 

 Из напред наведеног не можемо да закључимо у којим временима, на којим 

локацијама и са колико службеника (по позицијама) Вам је потребно 

обезбеђење. Молимо Вас да извршите измену документације у складу са 

напред наведеном примедбом, или да одредите колики је оквирни број сати 

ангажовања службе обезбеђења на месечном нивоу или годишњем нивоу, 

како би могли да формирамо цену услуге у понуди. 



          

 

 

 

 

 

     Одговор: Измене и допуне биће објављене на Порталу јавних набавки и интернет 

страни наручиоца истовремено са овим одговорима.: 

 

Питање бр.2 

Питање : На страни 16 од 40 конкурсне документације, у делу Докази које понуда не 

мора да садржи: стоји „Понуђач не мора да достави образац трошкова 

припреме понуде (Образац бр.3)“. 

 На страни 29 од 40 конкурсне документације, у делу Образац трошкова 

припреме понуде стоји: „Уколико понуђач није имао трошкове припремања 

понуде, само потписује и печатира овај образац“. 

 Да ли је неопходно достављање Обрасца трошкова припреме понуде? 

 

     Одговор: Достављање Обрасца бр.3 – Образац трошкова припреме понуде није 

обавезно. Али, уколико понуђач сматра да Образац бр.3 треба да стоји као 

саставни део понуде, онда је исти потребно потписати и печатирати без 

обзира да ли понуђач има или нема трошкове. 

 

Питање бр.3 

Питање :На страни 6/40 Табела 1. 

- колона 6 стоји: ОСНОВНА ЗАРАДА СА ДОПРИНОСИМА НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА ПО ИЗВРШИОЦУ. 

- колона 7. МЕСЕЧНИ ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ ПО ИЗВРШИОЦУ ( да ли је у 

питању нето или бруто износ није јасно) 

- колона 8. наводите РЕГРЕС У БРУТО ИЗНОСУ СА ДОПРИНОСИМА НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА и  

- колона 9. БРУТО ЗАРАДА СА ДОПРИНОСИМА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ПО 

ИЗВРШИОЦУ 

- колона 12 стоји ВРЕДНОСТ (приход) по извршиоцу. Сматрамо да Ви као јавно 

предузеће и сами знате да то не може бити приход, као и колона 13 (ВРЕДНОСТ 

ПРИХОД) ПО РАДНОМ МЕСТУ 

 

По нашем мишљењу табела је сасвим погрешно формулисана, те Вас молимо да је још 

једном размотрите или нам појасните наведене колоне, јер без бруто 1. који чини основицу 

за прерачун на терет послодавца није могуће исправно исказати тражене податке. 

 



          

 

 

 

 

 

 

     Одговор: На основу износа исказаног у колони 5 Табела 1. ( Нето зарада по извршиоцу 

која се састоји из основне зараде, топлог оброка и регреса), који је неопходан 

да би се прерачунале и попуниле колоне 6, 7 и 8, на основу којих понуђач 

попуњава остатак табеле што јасно говори да се ради о заради и накнадама у 

бруто износу на терет послодавца-понуђача (нето зарада увећана за порез и 

допринос на терет запосленог и доприносе на терет послодавца).  

 Колона 9 чини збир колона 6, 7 и 8. 

 Колоне 12 и 13 су вредности (приходи) послодавца, у овом случају понуђача 

а не наручиоца. 

 

 

 Комплетна Конкурсна документација са изменама и допунама биће објављена на 

порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца истовремено са објавом ових 

одговора. 

 

 С обзиром да је дошло до измене конкурсне документације, наручилац помера рок 

за подношење понуда на 09.05.2017. године до 11:00. Отварање понуда биће одржано 

истог дана, по истеку рока за подношење понуда са почетком у 11:30. 

 

       Комисија за јавну набавку 

        ЈНМВ-Т-13/17 

 


