
 

 

 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ 

 Број:2418/ 7-51-06/2018 

 Датум: 11.05.2018. године 

 

 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА, бр. 3/2018У 

 

 

Питања: 

 

 
1. Да ли приликом формирања цене, понуђачи морају имати у виду минималну цену рада, која у овом 

тренутку износи 143,00 рсд/по радном часу?  

2. Да ли ангажовани извршиоцi морају бити у радном односу или могу бити ангажовани и по другом 

основу у складу са Законом о раду (ангажовање ван радног односа)?  

3. Молимо вас да измените конк.документацију у делу додатних услова техничког капацитета, где 

наручилац захтева поседовање следећег стандарда „стандард SRPS ISO/IEC 27001:2014 – заштита и 

безбедност информација или одговарајући“. Предметни стандард није у логичкој вези са предметом 

јавне набавке (услугом одржавања хигијене). О наведеном постоје и одлуке Републичке комисије за 

заштиту права у поступцима јавних набавки (пример Решење бр. 4-00-1097/2015 од 19.05.2015. 

године). Молимо вас да изменом конк.докуменмтације, исту ускладите са одредбама ЗЈН.  

4. У вези доказа за део кадровског капацитета, где захтевате минимум два лица која раде на 

инсталацијама са ужадима, наше питање гласи да ли се под наведеним мисли на лица која су обучена 

за рад на висини и која испуњавају здравствене услове за рад на висини?  

5. Да ли се под сертификатом, подразумевају сертификати правних лица, која имају дозволу 

надлежног органа за вршење едукације у погледу обуке за рад лица на висини, као и која су у 

регистру привредних друштава на наведени начин и регистрована?  

6. Да ли повећање обима броја извршилаца (до 10%), како стоји у техничкој спецификацији, 

подразумева повећање укупне цене услуге?  

  

 

Одговори: 

  

1. Понуђачи у понуди достављају цену  по м², без ПДВ-а. Дискреционо право понуђача је на основу 

којих параметара ће формирати цену.  

Напомињемо да је понуђач дужан  да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде, о чему наручилац нарочито води рачуна (члан 92. Закона о јавним набавкама). 

 

2. У конкурсној документацији, на страни 6 је наведено: "У погледу кадровског капацитета: сматра 

се да понуђач располаже са довољним кадровским капацитетом уколико има најмање 15 запослених у 

радном односу на одређено/неодређено време, од чега најмање два (2) запослена који раде на 

инсталацијама са ужадима."  

 

3. Наручилац остаје при додатном услову који је захтеван конкурсном документацијом. Наручилац је 

става да је наведени додатни услов у вези са предметном набавком и који је везан уз одржавање 

стандарда рада Института, имајући у виду да је у питању објекат Института, који је једино 



национално тело за стандардизацију у Републици Србији, који је основан за остваривање циљева 

Закона о стандардизацији, и који доноси, објављује, преиспитује и повлачи српске стандарде и сродне 

документе, за које једини поседује сва ауторска права и који је сертификован према стандарду SRPS 

ISO 27001:2014. Наручилац ће свакако размотрити Вашу сугестију и свака евентуална промена у овом 

смислу биће правовремено објављена и рокови испоштовани у складу са ЗЈН.  

 

4. У Конкурсној документацији, у тачки 2. Упутство како се доказује испуњеност услова,  на страни 

8. наведено је да се поред уговора о раду и М обрасца за најмање два запослена која раде на 

инсталацијама са ужадима, достављају и сертификати за рад на висини (којима понуђач доказује да 

је запослени прошао обуку за рад на инсталацијама са ужадима, односно за рад на висини коју 

организује планинарски савез, спелеолошки савез, горска служба спасавања, и сл.) и лекарско 

уверење. Достављањем тражених доказа понуђач  доказује да су његови запослени обучени за рад на 

висини и да испуњавају здравствене услове за рад на висини. 

 

5.   У Конкурсној документацији, у тачки 2. Упутство како се доказује испуњеност услова,  на страни 

8. наведено је да се за  запослене које раде на инсталацијама са ужадима, достављају сертификати за 

рад на висини (којима понуђач доказује да је запослени прошао обуку за рад на инсталацијама 

са ужадима, односно за рад на висини коју организује планинарски савез, спелеолошки савез, 

горска служба спасавања, и сл.).   
 

 

6. У конкурсној документацији, у одељку III  Врста, техничке карактеристике, квалитет, 

количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања 

гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл, у 

тачки В. Начин извршења услуге  је наведено: "5. да на захтев наручиоца повећа или смањи број 

извршилаца (до 10%), а по понуђеној цени по м2;", из чега се јасно види да  повећање/смањење броја 

извршилаца не утиче на каснију промену цене.   

 

 

 

Конкурсна комисија 

 

 


