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У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 

14/15 и 68/15) достављамо вам  

 

Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, ЈН бр. У-06/2019 

 

Заинтересовани понуђач, за учешће у поступку јавне набавке, упутио је дана 20.05.2019. 

године, путем e-mail-a, Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, ЈН бр. У-06/2019 следеће садржине: 

1. „Имајући у виду да Закон о безбедности и здрављу на раду налаже да се опрема као 

што је дизалица периодично прегледа да ли је безбедна за рад, да ли је понуђач 

обавезан да уз понуду достави Извештај о периодичном прегледу поменуте 

опреме без које се иста не сме користити?“ 

 

Заинтересовани понуђач, за учешће у поступку јавне набавке, упутио је дана 21.05.2019. 

године, путем e-mail-a, Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, ЈН бр. У-06/2019 следеће садржине: 

2. „У конкурсној документацији за предметну јавну набавку, у Члану 3. став 2. стоји: 

„Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења 

уговора.“ 

У обрасцу структуре цене стоји напомена: Цена рада извршилаца не сме бити 

нижа од минималне зараде која је утврђена у складу са Законом о раду 

(„Службени гласник бр 24/2005, 61/2005 и 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – 

одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење).  

У супротном понуда ће бити проглашена неприхватљивом. 

Молимо Вас да у складу са Вашим захтевом из обрасца структуре цене промените 

овај члан уговора и да се цена коригује у складу са растом минималне цене рада“. 

 

ОДГОВОР: 

1. Као што је наведено на страни 11 Конкурсне документације за ЈНМВ број У-06/2019, 

Наручилац као доказ техничког капацитета, у случају да понуђач прање фасаде врши 

помоћу дизалице, захтева Стручни налаз да је дизалица безбедна за коришћење. 
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2. Наручилац ће извршити одговрарајућу измену Модела уговора, па ће члан 3. став 2. 

сада гласити: 

„Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора, 

осим у случају промене минималне цене рада за 2020. годину, коју одлуком доноси 

Социјално-економски савет Републике Србије, а све у складу са Законом о раду 

(„Службени гласник бр 24/2005, 61/2005 и 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 

УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење.“ 

 

Због измене конкурсне документације рок за подношење понуда се продужава па је нови 

рок 29.05.2019. године, до 10 часова. Отварање понуда одржаће се 29.05.2019. године у 

10:15 часова, у просторијама Наручиоца. 

 

Комисија за јавну набавку број У-06/2019 


