
  

 
Наручилац: 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ  
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ  
ГРАДА НОВОГ САДА 
 
Комисија за јавну набавку: 

Број: ................................. 19/1-4-2017 
Датум:.................... 12.06.2017.године 
Нови Сад 

 

Број: ................................. 19/1-17-2017 
 

Датум:.................... 18.07.2017.године 
 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 
124/2012 и измене и допуне Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“бр. 14/2015“) 
Комисија за јавну набавку образована Решењем директора ЗАВОДA ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА  број 19/1-4-2017 од 12.06.2017.године 
 
припремила је 
 

ОДГОВОР  ЗА: 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1  
у вези конкурсне документације за јавну набавку услуге – Ангажовање радне снаге за 

пројекте, I фаза,   

-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК- 
редни број ЈНОП 1.2.1/2017 

БРОЈ  КД: 19/1-6-2017 од  25.06.2017 године 
 
Предмет:  Појашњење у вези јавнe набавкe  за јавну набавку услуге – Ангажовање радне 

снаге за пројекте, I фаза,  -ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-редни број ЈНОП 1.2.1/2017, БРОЈ  КД: 

19/1-6-2017 од  25.06.2017 године 

Дана 17.07.2017. године примили смо е-mailом допис  којим заинтересовано понуђач 
тражи додатне информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуге – 
Ангажовање радне снаге за пројекте, I фаза,  -ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-редни број ЈНОП 
1.2.1/2017, БРОЈ  КД: 19/1-6-2017 од  25.06.2017 године 

 
Одговор на Захтев  број 19/1-13-2017 од  17.07.2017.године  заинтересованог 
понуђача : 
  

 
 
 



  

 
одговор на питање број 1 

Комисија је  прегледала конкурсну документацију и констатовала да је дала довољно 
појашњења  за питање број 1  у делу Модела  уговора  у члану 10. и у напомени  на страни  
31-34/75.  и  
На страни  7/75 у делу Конкурсне документације 

 
 

3)5) место извршења услуга: 

 
Место извршења услуг: 

 

 
 

На страни  50/75 Конкурсне документације 
 
 

10)2) Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:  
 Цене у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у обрасцу понуде и Обрасцу 
структуре цене: укупне и цене за 8-сати рада. 
 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ за 8-сати рада, мора се испунити и доставити, мора се испунити и 
доставити јер ће се користити при обрачуну, када  нема трошкова који су предвиђени  (транспорт, смештај, 
исхрана), у противном понуда ће се одбити ради битних недостатакау  
-неће се признати обрасци који буду празни или не попуњене рубрике  
УКУПНА ЦЕНА без  пдв-а (бруто вредност услуга без пдв-а), ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТА, ТРОШКОВИ  
СМЕШТАЈА,ТРОШКОВИ  ИСХРАНЕ , ТРОШКОВИ УСЛУГА   и МАРЖА 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ укупне ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ мора се испунити и доставити јер ће се користити при обрачуну, 
када  нема трошкова који су предвиђени  (транспорт, смештај, исхрана), у противном понуда ће се одбити ради 
битних недостатака 

 
 
 

одговор на питање број 2 
На страни  23/75 Конкурсне документације, начињена је штампарска грешка и 

комисија ће  извршити исправку и законском року дати исправљен образац.  
Комисија констатује да је дато довољно података у Конкурсној документацији и  да 

ова грешка не утиче као нејасан и збуњујући податак због чега се не би могло  дати понуда. 
 
И то; 
 

На страни  7/75 Конкурсне документације 
 

3)4) рок  извршења: 

 
 Рок пружања услуга  сукцесивно по позиву наручиоца до краја marta 2018 године  , од 
дана увођења у посао  

 
 
На страни  40/75 Конкурсне документације 
 

Члан 2. 
 

 
 Добављач ће Наручиоцу пружити услуге из члана 1. овог уговора према 
карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеној Понуди. 
Добављач се обавезује да ће пружати услуге сукцесивно по позиву наручиоца до .................... 
2018 године  *

попуњава Понуђач  
 од дана увођења у посао према карактеристикама које су утврђене 

Техничком спецификацијом у прихваћеној Понуди и динамици Наручиоца услуга. 

 
 



  

 
На страни  49/75 Конкурсне документације 
 

9)4)  Захтев у погледу рока важења понуде: 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда  
 

-из приложеног се види да не може бити краћи рок извршења од  рока важења понуде саме 
понуде 
 
 на основу датих појашњења комисија констатује да се ради сам о штампарској грешци и да ће 

извршити исправку и дати исправљен образац 4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ 

РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Одговор на Захтев  број 19/1-15-2017 од  18.07.2017.године  заинтересованог понуђача : 

 
 

одговор на питање број 1 
 
Комисија је констатовала да референце  за Наручиоца  који дефинисан по закону  

као Наручилац  не може издати  и потврдити  физичко лице,  и ако је било одговорно лице 
код Наручиоца у време извршења набавке за које се тражи референца.  

Референца издата  од стране физичког лица ни по ком основу неће бити призната. 
 
одговор на питање број 2 
 
Ако је  Наручилац   који издаје референце  у стечају или ликвидацији  а дефинисан је  

као Наручилац по Закону о Јавним набавкама референце може издати само Стечајни или 
Ликвидациони управник (ликвидациони орган). 

Ако је правно лице које је било дефинисано као Наручилац престало са радом то јест 
промењен је правни облик и статус  Наручиоца по било ком основу и има следбеника, 
референце може издати само правно  лице  које за то има правни основ дефинисан по 
закону. 

Комисија констатује  да је неопходно  дати појашњење по овом питању и 
упуство како се  издаје и ко може дати референце по овом питању.  

Комисија ће у најкраћем року издати у пуству и измнути конкурсну 
дкументацију  по којој ће понуђачи бити обавезни да поступе и отклонити све 
нејасноће 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се 
на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 
                                      
                  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
                                           


