
 

Република Србија                                           

Центар за социјални рад Града Суботице                                     

24000 Суботица, Шантићева бр.27                            

Тел/Факс: 024/548-220                                                 

Бр: 55100-159/2018                                                                                                              

Дана: 14.02.2018.  

Предмет: питања и одговори у јавној набавци ЈНМВ 1/18 – услуга чишћења  

  Комисије на основу члана 63 ЗЈН а у вези поднетог Захтева за додатним 

информацијама и или појашњењима конкурсне документације заведен 13.02.2018.године, 

даје следеће одговоре везане за Конкурсну документацију у поступку јавне набавке ЈНМВ 

1/18 – услуга чишћења. 

1.Питање: 

„У делу пословног и финансијског капацитета захтевате да понуђач има важеће 

сертификате: ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 18001,  ИСО 27001. Молимо вас да нам 

дате образложење из ког разлога Наручилац захтева, од понуђача, поседовање 

стандарда-сертификата ИСО 27001,  имајући у виду да наведени стандарди немају 

везе са предметом јавне набавке?  Молимо вас да размотрите могућност да бришете 

наведени услов из конк.документације јер је исти дискриминаторски и супротан 

одредбама члана 76. став 6. ЗЈН, имајући у виду предмет јавне набавке, а о чему 

постоје и одлуке Републичке комисије за за заштиту права у поступцима јавних 

набавки (нпр. бр. 4-00-2813/2015).“ 

1.Одговор:                   

„На основу поднетог захтева , врши се  измена конкурсне документације у овом делу-

погледати Измену конкурсне документације. “ 

2.Питање: 

„Молимо вас за појашњење услова кадровског капацитета, где захтевате „Да има у 

радном односу или ангажовано другим Уговором у складу са Законом о раду 

минимум двадесет (20) запослених на предметним пословима, који су пријављени 

најмање 6 месеци пре расписивања јавне набавке? Сматрамо да је овако постављен 

услов супротан одредби члана 76. став 6. ЗЈН, јер дискриминише понуђаче и 

ограничава конкуренцију супротно начелима ЗЈН. Није јасан разлог којим се 

руководио Наручилац при одређивању наведеног услова, јер се поставља логично 

питање који је то период потребан за обуку запосленог за вршење услуге одржавања 

хигијене. Поред наведеног, поставља се питање по чему понуђач који има запослене 

са краћим радним стажом (тј. пријавом) не би могао да извршава предметну услугу, 

једнако квалитетно као и понуђач који има запослене са дужим радним искуством 



(тј. пријавом најмање 6 месеци). Молимо вас да у наведеном делу измените 

конк.документацију, брисањем наведеног дела услова.“ 

2.Одговор:                        

„Наведени услов је постављен из разлога што од понуђача захтевамо да поседују 

кадровски капацитет који нам гарантује већи степен сигурности да не дође до 

немогућности извршења посла услед недостатка кадрова. “ 

3.Питање: 

„У члану 3. модела уговора и у тачки 10. Упутства понуђачима како да сачине 

понуду, предвидели сте фиксност цене. Молимо вас да размотрите могућност измене 

конк.документације, у складу са одредбама члана 115. ЗЈН, где ћете у наведеном 

члану направити изузетак (када је могуће изменити уговорену цену), а имајући у 

виду да Економско социјални савет, одређује минималну цену рада,  која не зависи 

од воље Наручиоца и понуђача тј. објективна је околност која захтева измену 

уговорених услова? Напомињемо да цена рада тј. радна снага, има највећи проценат 

учешћа у понуђеној цени за предметну услугу.“ 

3.Одговор:                        

„Предвидели смо фиксну цену за пружање услуге чишћења објекта у складу са 

конкурсном документацуијом из разлога што не захтевамо од понуђача да одреди број 

извршилаца, време за које ће обавити тражен посао, као ни и друге елементе  пружања 

услуге.“ 

4.Питање: 

„Да ли извршиоци понуђача, којем буде додељен уговор, морају бити у радном 

односу или могу бити ангажовани и по другом основу у складу са Законом о раду?“ 

4.Одговор: 

„Наручилац не поставља услове у том погледу те исто препушта понуђачу.“ 

5.Питање: 

„Да ли понуђач приликом калкулације цене, мора за сваког ангажованог извршиоца, 

применити минималну цену рда, која у овом тренутку износи 143,00 рсд/радном часу 

у нето износу?“ 

5.Одговор: 

„Наручилац не поставља услове у том погледу те исто препушта понуђачу.“ 

6.Питање:        

„Да ли понуђачи обезбеђују папирну галантерију и течни сапун, и ако обезбеђују, која 

је оквирна количина истог на месечном нивоу?“ 

6.Одговор: 



„Папирну галантерија и  течни сапун овезбеђује  наручилац.“ 

7.Питање:        

„Да ли наручилац захтева минимални број извршилаца, како је предвидео техничком 

спецификацијом (21 лице), или су могућа одступања према захтевима посла?“ 

7.Одговор: 

„Предвиђено је да понуђач сам одреди оптимала број извршилаца а према спецификацији 

из конкурсне документације.“ 

 

8.Питање:        

„Да ли захтевани извршиоции морају радити пуно радно време или је могуће радно 

време и краће од пуног радног времена?“ 

8.Одговор: 

„Предвиђено је да понуђач сам одреди и да организује исто.“ 

9.Питање:        

„У ком времену услугу врше извршиоци даваоца услуге (понедељак до петка или 

другачије), затим које је радно време извршилаца (да ли се ради у две смене, који је 

број извршилаца по сменама уколико се ради по сменама)?“ 

9.Одговор: 

„Везано за радно време извршилаца конкурсном документацијом је једино предвиђено да 

су радници на пословима чишћења у  обавези да отпочну са радом у 13 часова сваког 

радног дана. Под радним даном се подразумева од понедељка до петка. Не можемо да 

прецизирамо до колико се мора завршити са пословима чишћења обзиром да то зависи 

колико ће понуђач ангажовати извршилаца на пословима чишћења, као и од физичке 

способности извршиоца посла, односно за колико сати може да изврши предвиђене 

послове. Такође, наглашавамо да ће та лица имати кључеве и шифре за закључавање и 

закључавање објекта, те неће бити везани за радно време установе.    

Центар за социјални рад не обавља своју делатност сменски, те му је радно време од 7 

часова до 15 часова сваког радног дана од понедељка до петка. “ 

 

        Комисија у поступку јавне   

             набавке ЈНМВ 1/18   

              - услуга чишћења 


