
          

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на питањa   

Наш број:  2018-762/9                                                       Датум: 29.01.2018. 

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 које смо добили дана 26.01.2018. године (електронским 

путем на е-маил: n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs), које је примљено и заведено у 

ЈКП “Топловод” Обреновац под бројем 2018-762/7 дана 29.01.2018., а које се односи на 

јавну набавку  услуга – Услуге одржавања објеката и опреме, административне услуге и 

услуге чишћења (шифра јавне набавке: ЈНОП-Т-02/18) дајемо Вам појашњење на иста: 

Питање бр.1 

Питање : Стр.17. Структура цене: У колони 5 наведена је нето зарада са топлим оброком. У 

колони 7 се поново појављују трошкови исхране. Да ли је грешка или се 2 пута сабирају трошкови 

исхране? 

Одговор: Нигде не пише да се два пута сабирају трошкови исхране. Нето зарада (из 

колоне 5.) увећана за порез и допринос на терет запослених и за доприносе на терет 

послодавца, рашчлањена је на основну зараду (колона 6.), трошкове ихране (колона 7.) и 

регрес (колона 8.) - што чини укупно бруто зараду са доприносима на терет послодавца 

(колона 9.). 

 

Питање бр.2 

Питање : Исто то се односи на регрес, колона 5 и колона 8? 

Одговор: Примењује се исто као и за предходно питање бр.1. 

 

Питање бр.3 

Питање : Колона 10-Мисли ли се на осигурање од несрећног случаја? 

Одговор: Мисли се на осигурање у складу са Законом о безбедности и здравља на раду 

члан 53. 



          

 

 

 

 

 

 

Питање бр.4 

Питање : Да ли је исплата превоза обавезна?  Колики је обавезан (минималан) износ за превоз по 

раднику? 

Одговор: Запослени по члану 118 Закона о раду има право на превоз. 

 Питање бр.5 

Питање : Какав уговор се склапа са радницима: о раду или п/п пословима? 

Одговор: Понуђач са ангажованим лицима склапа уговоре у складу са Законом о раду 

(“Сл. Лист РС“ бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 113/2017). 

Питање бр.6 

Питање : Да ли је јединична вредност из понуде која се вреднује у ствари вредност из колоне 12? 

Одговор: Вредност која се вреднује из понуде је колона 13. 

Питање бр.7 

Питање : Да ли Наручилац инсистира на преузимању садашњих радника? 

Одговор: Приликом ангажовања непосредних извршиоца, Понуђач мора имати у виду 

специфичности свих наведених појединачних услуга, као и чињеницу да непосредни 

извршиоци услуга морају бити у могућности да од момента ангажовања у потпуности 

одговоре на све професионалне захтеве Наручиоца. 

Питање бр.8 

Питање : Да ли је критеријум-вредост топлог оброка- износ на месечном или дневном нивоу? 

Одговор: Критеријум - вредност топлог оброка је на месечном нивоу. 

  

 



          

 

 

 

 

 

С обзиром да није дошло до измене конкурнсне документације, рок за подношење понуда 

остаје 28.02.2018. године до 11:00. Отварање понуда биће одржано истог дана, по истеку 

рока за подношење понуда са почетком у 11:30. 

 

Одговоре на питањаи појашњења објавити на Порталу ЈН, као и на интернет страници ЈКП 

“Топловод“Обреновац. 

       Комисија за јавну набавку 

        ЈНОП-Т-02/18 


