
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења за јавну набавку број 

404-02-173/2015-11 

 

У вези поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-173/2015-11 за 

доделу уговора о набавци услуга хигијенског одржавање пословних објекта на 

граничним прелазима за коју је позив објављен на Порталу Управе за јавне 

набавке portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца 

www.uzb.minpolj.gov.rs 20.04.2015. године, Наручиоцу је, дана 22.04.2015. године 

електронском поштом стигао допис потенцијалног понуђача са постављеним 

питањима следећег садржаја: 

1.Да ли се Образац 5, менично овлашћење за добро извршење посла 

доставља уз понуду или је то само форма меничног овлашћења које треба да 

достави изабрани понуђач приликом закључења уговора? 

2. Страна 24, тачка 24 Захтев за заштиту права, да ли је у питању грешка 

будући да наводите таксу од 80.000 динара, а у питању је јавна набавка мале 

вредности? 

3. Образац финансијске понуде тачка 2 Структура цене, пре табеле 

наводите да се ради о укупној месечној цени, док на крају табеле стоји да 

вредност укупно треба бити једнака укупној вредности понуде на годишњем 

нивоу. Молим Вас да прецизирате да ли у табелу треба навести месечне или 

годишње цене? 

4. Исти образац, шта треба навести у напомени? 

5. Да ли Наручилац захтева неко одређено радно време особља за чишћење 

или понуђач сам одређује оптимално радно време на основу спецификације 

услуга? 

6. Да ли се услуге врше само радним данима од понедељка до петка или/и 

субортом? 

 

У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС бр. 124/2012), а у складу са конкурсном документацијом, 

Комисија даје следеће одговоре: 

1. Меницу и меничну изјаву доставља само изабрани понуђач у року од 3 

дана од дана закључења уговора с тим што се, уз меницу доставља и доказ о 

регистрацији менице и картон депонованих потписа оверен од стране пословне 

банке, с тим да овера не може бити старија од три месеца. 

Менично овлашћење које је саставни део конкурсне документације је само 

форма меничног овлашћења које треба да достави изабрани понуђач приликом 

закључења уговора. 

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

Број:  404-02-173/2015-11 

Датум: 22.04.2015. године 

http://www.uzb.minpolj.gov.rs/


2. На страни 24, тачка 24 Захтев за заштиту права наведено је да је 

подносилац захтева дужан да уплати таксу у износу од 80.000 динара, а требало 

би да стоји: 

„Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у изнoсу од 40.000,00 

динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда или 

уколико оспорава одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка,  на број 

жиро рачуна: 840-30678845-06, у складу са упутством за уплату таксе које се са 

свим осталим детаљима  о начину  уплате  може  пронаћи у оквиру банера  

„упутство о уплати таксе" на интернет адреси Републичке комисије за заштиту 

права http://www.kjn.gov.rs/“ 

3. У табели Структура цене у Обрасцу финансијске понуде треба навести 

вредност предметних услуга на месечном нивоу која је понуђена у обрасцу 

понуде. 

4. У напомени Понуђач може навести неке специфичности или напомене у 

вези вршења предметних услуга, уколико сматра да је потребно. Овај податак није 

обавезан. 

5. Изабрани понуђач ће пружати услуге наведене у спецификацији у терминима 

по непосредном договору са запосленима на наведеним граничним прелазима.  
6. Услуге се врше радним данима у четворочасовном радном времену. 

 

 Захваљујемо потенцијалном понуђачу на указаним примедбама и молимо 

да уважите грешке Наручиоца.  

 

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне 

документације. 

 

                                                                                                   КОМИСИЈА 

 

 

Одговор је објављен на Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs као и 

на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs и сва заинтересована лица га могу 

преузети електронским путем. 

http://www.kjn.gov.rs/
http://www.uzb.minpolj.gov.rs/

