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Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача у вези са поступком јавне набавке мале 

вредности услуге одржавања хигијене (интерни број ЈН: 404/2-22/2020).     

 

Питањe 1:   
 

У Конкурсној документацији, као и у моделу уговора, наводите да уговор траје до утрошка 

средстава, а најдуже 12 месеци од дана потписивања. Наше питање гласи, будући да није 

предвиђено повећање цена услуга за време трајања уговора, на који начин средства могу бити 

утрошена пре рока од 12 месеци? 

 

Одговор 1:  

 

Као што је наведено у Члану 7. Став 1. модела уговора, „Наручилац може током трајања овог 

Уговора донети одлуку да повећа обим предмета набавке уз услов обезбеђивања довољно 

новчаних средстава за ту намену у буџету.“ 

 

У таквим ситуацијама могуће је да дође до утрошка средстава пре рока од 12 месеци. 

 

Питањe 2:   
 

Да ли ће Наручилац одбити понуде чија цена за 12 месеци превазилази процењену вредност, 

будући да за захтевани број извршилаца, уколико се примењује Закон о раду и исплати минималне 

цене рада, није могуће исплатити зараде уколико  је процењена вредност до пет милиона динара, 

што је горња граница за јавне набавке мале вредности? Напомињемо да осим зарада постоје и 

други трошкови. 

 

Одговор 2:  

 

Према званичним пројекцијама минималне зараде за 2020. годину, она би за 12 месеци за 7 

извршилаца износила око 3.985.000,00 динара бруто, што је још увек и више него осетно испод 

прага за јавну набавку мале вредности од 5.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно 6.000.000,00 динара са порезом на додату вредност. 

 

Но, како је од расписивања ове јавне набавке дошло до промене објективних околности, односно до 

објављивања ванредног стања услед COVID 19, а узимајући у обзир изузетну важност хигијене у 

наредном периоду, Наручилац ће прихватити и понуду које за 12 месеци и тражени број 

извршилаца прелази процењену вредност јавне набавке – уколико нема повољнијих понуда које 

испуњавају законске услове и додатне услове Наручиоца, наравно. 


