
 

На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за јавну набавку услуга, брoj 404-2/51У -2018-28 - услуге 

чишћења зграда, услуге портира и физичких радника, одговара на питања 

заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације: 

                                        

                                          

Питање број 4. 

    „Обзиром да сте предвидели фиксност цене, да ли ће у Наручилац у 

складу са чланом 115. ЗЈН, изузетно дозволити повећање цене услуге, 

уколико у току извршења уговора дође до повећања минималне цене рада, 

што представља објективни и у овом тренутку непредвидиви догађај? 

Сматрамо наше питање значајним, из разлога што трошкови радне снаге 

учествују у највећем проценту у у цени услуге која је предмет јавне набавке.“ 

 

Одговор: 

 Наручилац је Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, у 

делу III Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 10. Валута и 

начин на који је наведена и изражена цена у понуди, предвидео да су 

јединичне цене услуга дате у Обрасцу понуде са спецификацијом услуга, 

обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни фиксне и 

не могу се мењати до коначне реализације посла.  

Наручилац остаје при захтеву из Конкурсне документације за предметну 

јавну набавку. 

 

Питање број 5. 
„Имајући у виду да се завршни рачун за 2018. годину, предаје Агенцији 

за привредне регистре до 30.06.2019. године, молимо вас за одговор, да ли 

понуђачи као доказ у понуди могу доставити Биланс успеха и Биланс стања 

за 2018. годину, предат електронским путем Агенцији за привредне регистре 

за статистичке потребе?“ 

Одговор: 

Уколико БОН-ЈН не садржи билансе за 2018. годину због необрађеног, а 

предатог финансијског извештаја или исти није предат Агенцији за 

привредне регистре, понуђач је у обавези да уз образац БОН-ЈН са сажетим 

приказом биланса стања и успеха за 2016. и 2017. годину, достави и Биланс 

стања и Биланс успеха за 2018. годину у штампаном облику. 

Уколико је понуђач Агенцији за привредне регистре предао финансијски 

извештај за 2018. годину и исти је обрађен, понуђач је у обавези да достави 

образац БОН-ЈН са сажетим приказом биланса стања и успеха за 2016., 2017. 

и 2018. годину или БОН-ЈН са сажетим приказом биланса стања и успеха за 

2016., 2017. годину и Биланс стања и Биланс успеха за 2018. годину у 

штампаном облику или предат електронским путем одштампан са званичног 

сајта АПР-а и Потврду о јавном објављивању редовног годишњег 

финансијског извештаја и документације за период од 01.01.2018. до 

31.12.2018. године одштампану са званичног сајта АПР-а. 

 

http://pretraga3.apr.gov.rs/docRepo/download?xbcd=7100067011742&xrnd=DF77A0829224BFA04C5BA98815D3DC11B96E4766
http://pretraga3.apr.gov.rs/docRepo/download?xbcd=7100067011742&xrnd=DF77A0829224BFA04C5BA98815D3DC11B96E4766


 

 

Питање број 6. 
„У делу додатних услова пословног капацитета, предвидели сте 

обавезу поседовања, између осталих, сертификат „да има успостављен и 

применљив систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду у 

складу са захтевима стандарда SRPS ISO 45001:2018“. Да ли је прихватљиво 

да се у понуди достави још увек важећи сертификат SRPS ISO 18001:2018?“ 

 

Одговор: 

Наручилац је конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, 

у делу V Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 26., члана 75. и 

члана 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, Додатни 

услови које понуђач у поступку јавне набавке мора доказати,  захтевао да 

понуђач у погледу додатног услова из чл. 76. ст. 2. ЗЈН  - пословни 

капацитета под тачком в), има успостављен и применљив систем управљања 

заштитом здравља и безбедношћу на раду у складу са захтевима стандарда 

SRPS ISO 45001:2018.  

Захтевани стандард SRPS ISO 45001:2018 - систем управљања 

заштитом здравља и безбедношћу  на раду, објављен 05.04.2018. године, је 

тренутно важећи стандард који је заменио повучени стандард SRPS OНSАS 

18001:2008. 

Понуђачи сертификовани према старим издањима стандарда имају 

слободу избора о тренутку у којем  ће извршити транзицију на ново издање 

стандарда, али он обавезно мора бити пре 11. марта 2021. године. 

Понуђачи који поседују сертификат за стандарде SRPS ISO OHSAS 

18001 или  ISO18001 важећи су до датума који је наведен у сертификату и 

такве сертификате ће Наручилац прихватити као доказ о испуњености 

захтеваног додатног услова у погледу пословног капацитета, под тачком в).  

 

Питање број 7. 
„Из разлога смањења обима документације, да ли је прихватљиво за 

Наручиоца, у делу доказа за испуњење кадровског капацитета, да се уместо 

захтеваних доказа, доставе следећи докази М обрасци (последња промена, за 

захтевани број извршилаца), са Уверењем Централног регистра обавезног 

социјалног осигурања и Списком запослених и ангажованих који је прилог 

наведеног уверења?“ 

Одговор: 

Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације у погледу 

достављања доказа о испуњености додатног услова из чл. 76. ст. 2. ЗЈН у 

погледу кадровског  капацитета.  

 

Питање број 8. 
„У делу додатних услова, предвидели сте следећи услов „да је у 

последње три пословне године од дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки пружао услуге које су исте или сличне 

предмету јавне набавке у збирном износу од најмање 25.000.000,00 динара 

без ПДВ“. Да ли под наведеним подразумевате референцу претходног 



корисника услуге, код којег је вршена услуга одржавања хигијене и где би у 

истој стајало „....да је у захтеваном периоду понуђач пружио услуге 

одржавања хигијене тј. чишћења објеката у укупној  вредности од.........“?“ 

 

Одговор: 

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку предвиђено је 

у делу V Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 26., члана 75. и 

члана 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, Додатни 

услови које понуђач у поступку јавне набавке мора доказати, 2. Услов из чл. 

76. ст. 2. ЗЈН - пословни капацитет, а) да је у последње 3 (три) пословне 

године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки, пружио услуге које су исте или сличне предмету јавне набавке у 

збирном износу од најмање 25.000.000,00 динара без ПДВ. 

Као доказ о испуњености напред наведеног услова Конкурсном 

документацијом је захтевано да понуђачи доставе: Потврда/е израђене, 

потписане и оверене од стране наручиоца услуге које, поред осталих 

података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде (назив 

наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и 

контакт телефон), податке о привредном субјекту који је пружио услуге, опис 

пружених услуга са обавезним  навођењем финансијске вредности пружених 

услуга, на основу које ће понуђач на несумњив начин доказати да испуњава 

пословни капацитет, назив и и адресу на објекта на којима су пружене 

услуге, датум, месец и годину пружња услуга. 

Наручилац ће прихватити напред наведени доказ (потврду/е) која/е 

садрже све податке захтеване Конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, које су  издате од стране било ког наручиоца/лаца услуге/а за 

тржени период. 

 

 

 

 

У Нишу, дана 25.03.2019. године 


