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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Управа за ветерину 
Број: 404-02-53/2017-05/3 

  13.09.2017. године 
Омладинских бригада 1 

                        Нови Београд 
 
 

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 
 припремањем понуде 

 

 У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 
број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам Одговор 1 на захтев за додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга чишћења 
службених просторија на граничним прелазима и просторија ветеринарске инспекције 
града Београда (по партијама), број јавне набавке ЈН МВ 15/2017 : 

 
Питање 1 

Да ли Наручилац захтева да понуђачи приликом калкулације цене за предметну 
услугу, морају узети у обзир минималну цену рада, која у овом тренутку износи 130,00 
рсд нето, у складу са одлуком надлежних органа (Економско социјалног савета и Владе 
Р.Србије)?  

Одгвор 1 

     Наручилац нема такву врсту захтева у предметном поступку јавне набавке. 
 
Питање 2 

Да ли ће Наручилац дозволити измену цене у случају промене минималне цене 
рада, о чему одлуку доноси надлежни државни органи (Економско социјални савет и 
Влада Р.Србије), имајући у виду да је конк.документацијом предвиђена фиксност цене за 
време важења уговора (између осталог у члану 3. модела уговора), а да је промена 
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минималне цене рада околност која не зависи од воље уговорних страна? Наведено 
питање посебно упућујемо, имајући у виду најаве да би до краја године могло доћи до 
повећања минималне цене рада. Наведена околност, уколико наступи, може битно да 
утиче на могућност тј. немогућност понуђача којем буде додељен уговор да уредно иврши 
предметну услугу, нарочито имајући у виду критеријум за доделу уговора по предметној 
јавној набавци. „најнижа понуђена цена“. 
 

Одговор 2 

 Наручилац ће у случају промене цене рада у складу са важећим прописима 
изменити уговор о јавној набавци закључен са изабраним понуђачем. 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена без ПДВ из Обрасца 
понуде.     
Питање 3 
 

Да ли извршиоци понуђача којем буде додељен уговор, морају бити у радном 
односу или могу бити ангажовани и по другом правном основу у складу са Законом о 
раду?  
 
Одговор 3 
 

Могу бити и ангажовани у складу са одредбама Закона о раду.  
 
Питање 4 
 

Да ли понуђачи, за Партију 2, могу извршити обилазак објекта у којем се врши 
услуга и уколико је одговор потврдан, молимо вас за информацију на који телефон и ком 
лицу се треба јавити овлашћени представник понуђача који би извршио обилазак објекта 
(на адреси Велисава Вуловића 1а/4, Београд, у површини од 110 квм)? 
 
Одговор 4  
 

Контакт особа је Душан Љуштина број телефона 064/8680070 


