
          

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатне информације   

 

Наш број:  2016-1545/9   Датум: 11.04.2016. 

 

Поштовани, 

поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи: 

 

О д г о в о р : 

Поводом постављених питања која смо добили дана 08.04.2016. године (електронским 

путем на е-маил: n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs), која су примљена и заведена у 

ЈКП “Топловод” Обреновац под бројем 2016-1545/8 дана 11.04.2016.године, а која се 

односе на јавну набавку  услуга – Услуге одржавања објеката и опреме, административне 

услуге, услуге чишћења објеката и физичко техничког обезбеђења (шифра јавне набавке: 

ЈНМВ-Т-10/16) дајемо Вам појашњења на иста: 

Питање бр.1 

У табели 1 , навели сте: 

- колона (4) – нето цена услуге на месечном нивоу за укупан број извршилаца по позицији, 

- колона (5) – бруто цена услуге; 

из које се може закључити да је и нето и бруто цена фиксна без обзира на варирајући фонд часова 

из месеца у месец тј. варирајући број дана. 

Да ли су фиксни износи или не? 



          

 

 

 

 

 

Одговор: Да, износи су фиксни за пун фонд часова у једном месецу, без обзира на број 

дана у конкретном месецу. 
 

Питање бр.2   

Везано за исто питање, у чл.6 навели сте, како се рачуна за извршење појединачних услуга, ако је 

мање од пуног месеца; (осим нејасноћа у вези формуле, као што је: „ц“ – укупан број дана у 

месецу за који се врши обрачун; да ли је број дана:  календарски или број радних дана?), али 

нисте навели како се рачуна, уколико је извршење појединачних услуга било  више  него што је 

могућ фонд радних часова или број радних дана за месец за који се рачуна накнада. Како 

фактуришемо, и како исплаћујемо ангажовано лице? 

Одговор: Ако је извршилац конкретне услуге био ангажован у трајању краћем од једног 

месеца, онда се вредност услуге рачуна по датој формули, а „ц“ представља укупан број 

календарских дана у том месецу. Ово значи и да је питање укупног броја „радних дана“ 

или „радних часова“ за конкретни месец ирелевантно јер се цена односи на један месец 

ангажовања, без обзира колико у том месецу има радних дана односно часова. 

 
 

 Рок за подношење понуда је 27.04.2016. године до 11:00 часова. Отварање понуда 

ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда, односно 27.04.2016. у 

11:30 часова. 

 

Објавити на Порталу ЈН, као и на интернет страници ЈКП “Топловод“Обреновац. 

 

                                                                                     Службеник за јавне набавке: 

                                                                                            Нада Продановић 

                                                                                             

 


