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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/15 и 68/15) и захтева заинтересованог лица за додатним 
информацијама или појашњењима Конкурсне документације (заведених код 
Наручиоца дана 29.06.2018. године), а у вези са припремањем понуде, 
Комисија за јавну набавку објављује 
 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

УСЛУГА ЧИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА ПРОСТОРИЈА ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И ДРУГИХ ОРГАНА ОПШТИНЕ 

 (ЈНМВ број 20/2018) 
 
 
1. Питања: 
 
Питање број 1: 
У додатним условима финансијског капацитета, наручилац је предвидео 
следећи услов „да је понуђач у претходне три пословне године (2016., 2015., и 
2014.) остварио пословни приход минимум у вредности 15.000.000,00 динара 
без ПДВ-а (збирно);“. Претходне три пословне године су 2015, 2016. и 2017. 
година, те вас молимо да кроз измену конк.документације измените наведени 
услов.  

 
Одговор: 
Наручилац је начинио техничку грешку у навођењу претходне три пословне 
године код финансијског капацитета и исправиће је кроз измену конкурсне 
документације која ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници Наручиоца. 
 
 
Питање број 2: 
Да ли се услов финансијског капацитета „да је понуђач у претходне три 
пословне године (2016., 2015., и 2014.) остварио пословни приход минимум у 
вредности 15.000.000,00 динара без ПДВ-а (збирно);“ може доказати Билансом 
стања и Билансом успеха за само једну годину од захтеваног периода нпр. 
2017. годину (посебно уколико је у наведеној години остварио захтевани 
пословни приход?  

 
 



Одговор: 
Наручилац ће кроз измене конкурсне документације поставити финансијски 
капацитет тако да буду обухваћене претходне три пословне године (2017., 
2016., и 2015.) и да је понуђач остварио пословни приход  минимум у вредности 
15.000.000,00 динара без ПДВ-а (збирно). Значи, у периоду од претходне три 
пословне године да је остварио тражени минимални приход, а не стриктно по 
годинама. Одговор је да.  
   
Питање број 3: 
У делу доказа за испуњење техничког капацитета, захтевате између наведених 
могућих доказа „а ако опрему нема у власништву или је прибавио после 
01.01.2018. године, онда доставља копију рачуна и уговора о закупу, лизингу, 
пословно-техничкој сарадњи и сл. на основу ког се може утврдити да располаже 
траженом опремом.“. Да ли наведено подразумева доставу Уговора о закупу 
опреме са закуподавцем и рачуне на основу којих је наведену опрему стекао 
закуподавац? 
 
Одговор: 

Наручилац је био јасан приликом навођења траженог техничког капацитета. 
Значи, понуђач доставља оверене пописне листе основних средстава на дан 
31.12.2017. године са маркираним машинaма, уколико опрему има у 
власништву, а ако опрему нема у власништву или је прибавио после 
01.01.2018. године, онда доставља копију рачуна и уговора о закупу, лизингу, 
пословно-техничкој сарадњи и сл. на основу ког се може утврдити да 
располаже траженом опремом. Мора се утврдити и да ли закуподавац 
располаже траженом опремом, а то се утврђује помоћу рачуна/фактуре (ако је 
тражену опрему стекао после 01.01.2018. године) или оверене пописне листе 
основних средстава на дан 31.12.2017. године.   
 
Питање број 4: 
У вези претходног питања, молимо вас за образложење из ког разлога 
наручилац захтева, поред доказа о правном основу коришћења опреме из 
техничког капацитета, рачуне за опрему техничког капацитета? Сматрамо да је 
сасвим довољан доказ Уговор о правном основу коришћења опреме према 
условима техничког капацитета.  
 
Одговор: 
Одговор на ово питање је садржан у претходном одговору. Не сматрамо да је 
довољан доказ Уговор о правном основу коришћења опреме, јер из њега не 
можете утврдити да ли је друга страна заиста и власник опреме коју даје на 
коришћење (у пракси су познати и фиктивни уговори). Значи, мора се утврдити 
да ли закуподавац располаже опремом коју даје у закуп или партнер по уговору 
о пословно-техничкој сарадњи или лизинг кућа по уговору о лизингу. 
 
 
Питање број 5: 
Да ли је за испуњење кадровског капацитета, довољно доставити образац М 
или МА за захтевани број извршилаца?  
 
 



                                                                         

Одговор: 
Наручилац је био јасан приликом навођења траженог кадровског капацитета. 
Дакле, понуђач мора да има минимум 5 запослених/ангажованих лица која раде 
на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке (стално 
запослена или по неком другом основу) и који имају искуства у раду са 
машинама за прање подова, а што понуђач доказује достављањем копије 
уговора о раду на одређено време и М или МА обрасца (за лица на одређено 
време), а за лица у сталном радном односу доставља копију М или МА обрасца.  
 
 
Питање број 6: 
Да ли извршиоци понуђача којем буде додељен уговор, могу бити ангажовани 
код понуђача и по другом правном основу који предвиђа Закон о раду, осим на 
основу уговора о раду?  
 
 
Одговор: 
Наручилац није послодавац ангажованим извршиоцима, а понуђач треба да зна 
по ком основу може да ангажује лица, а све у складу са важећим Законом о 
раду. То важи за сва правна лица, а не само за понуђача којем буде додељен 
уговор у предметној јавној набавци. 
 
 
Питање бр. 7: 
Да ли се приликом калкулације цене у понуди, мора узети у обзир минимална 
цена рада, која у овом тренутку износи 143,00 рсд/радни час нето?  
 
 
Одговор: 
Наручилац је, у конкурсној документацији за предметну јавну набавку, 
предвидео да понуђачи у Обрасцу структуре цене искажу цену услуге чишћења 
на месечном нивоу за 1 и 5 особа, и то без и са ПДВ-ом. Значи, предвиђено је 
да се упише фиксна цена која ће важити током целог трајања уговора, 12 
месеци. Нигде се не спомиње минимална цена рада која би се множила са 
бројем радних сати месечно за сваку од 5 ангажованих особа, јер Наручилац 
није послодавац ангажованим лицима, већ је то понуђач. Дакле, Наручилац не 
захтева да понуђачи приликом калкулације цене у понуди, морају узети у обзир 
минималну цену рада, већ су то сами понуђачи у обавези да ураде, сходно 
Закону о раду и другим позитивним прописима који регулишу радно-правне 
односе. У супротном, свака злоупотреба мора се пријавити надлежним 
органима. 
 
 
2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације која ће бити 
објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.  
 
                                                                                                                                                                                              
Објавити: 
- на Порталу јавних набавки  
- на интернет страници Наручиоца 


