
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 

ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ 

А.бр. 69/19 

25. март 2019. године 

Б е о г р а д 

                            

 

 

ПРЕДМЕТ:  Достава одговора Комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке мале 

вредности услуга – Услуге одржавања хигијене у службеним просторијама-чишћење, број 

јавне набавке ЈН 1/19. 

 

 

Поштовани, 

 

У прилогу Вам достављамо одговор Комисије за јавну набавку у поступку јавне 

набавке мале вредности услуга – Услуге одржавања хигијене у службеним просторијама-

чишћење, број јавне набавке ЈН 1/19, на Ваша питања упућена e-mailom дана 

22.03.2019.године, у 15:16h. 

   

Одговор је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца 

www.prvo.os.jt.rs 

 

 

                                                                                              

С поштовањем, 

 

 

 

            

             Комисија за јавну набавку у поступку  

јавне набавке мале вредности услуга  

- Услуге одржавања хигијене у службеним просторијама-чишћење, 

 број јавне набавке ЈН 1/19  

образована Решењем А број 69/19 од 13.03.2019. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prvo.os.jt.rs/


 

Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности услуга –  

Услуге одржавања хигијене у службеним просторијама-чишћење, 

 број јавне набавке ЈН 1/19  

                                               образована Решењем А број 69/19 од 13.03.2019. године 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на питања заинтeресованог лица 

 

 

Дана 22.03.2019. године, у 15:16h, е-mailom примљено је питање заинтересованог 

лица следећег садржаја: 

  

Предмет: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације за јавну набавку – Услуге одржавања хигијене у службеним просторијама-

чишћење, број јавне набавке ЈН 1/19“ 

 

У складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), у даљем тексту ЗЈН, упућујемо вам захтев за додатним информацијама и 

појашњењем, у вези припремања понуде, за јавну набавку ЈН 1/19: 

 

1. Молимо вас да дате објашњење, на који начин давалац услуге може испунити 

захтев из члана 4. став 10. модела уговора, где је наведено „Уколико у току трајања 

уговора дође до промене седишта на ком Наручилац обавља делатност (нпр. 

прелазак у зграду Палата правде, Савска 17а, Београд), уз све остале неизмењене 

услове, Давалац услуге се обавезује да услугу настави несметано да пружа у новом 

седишту Наручиоца по истим ценама и условима из понуде, о чему је Наручилац 

дужан да благовремено обавести другу уговорну страну“, обзиром да у наведеном 

случају може доћи до повећања укупне површине објекта, који се одржава, што 

доводи у питање економску исплативост извршења услуге и наступање штете за 

давоца предметне услуге? Коначно сама техничка спецификација представља 

битне делове предметне јавне набавке и тако драстична промена би морала 

резултирати раскидом уговора са добављачем који врши услугу. Значајна промена 

техничке спецификације у наведеном случају, морала би да захтева расписивање 

новог поступка јавне набавке (или у складу са одредбама ЗЈН, преговарачког 

поступка без објављивања јавног позива, сходно одредбама члана 36. став 1. тачка 

5) ЗЈН). Молимо вас да у наведеном делу редефинишете тј. измените 

конк.документацију.  

2. 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 

цени услуге која је предмет јавне набавке. 

 

Поступајући по члану 20. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“,  бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015: у даљем тексту Закон), Комисија даје следећи: 

 

 

 

 



 

 

 

О Д Г О В О Р 

 

За питање бр. 1 - одговор:  

У члану 4. став 10. Модела уговора управо је и наведено да уколико у току трајања уговора 

и дође до промене седишта Наручиоца на ком Наручилац обавља делатност (нпр. прелазак 

у зграду Палата правде, Савска 17а, Београд), уз све остале неизмењене услове, Давалац 

услуге се обавезује да услугу настави несметано да пружа у новом седишту Наручиоца по 

истим ценама и условима из понуде, о чему је Наручилац дужан да благовремено обавести 

другу уговорну страну. 

Навођењем „Уз све остале неизмењене услове“ Наручилац подразумева све услове који 

су управо дефинисани у Техничкој документацији (која је саставни део понуде, а која 

остаје неизмењена): број запослених, површина кабинета, број тоалета, опис услуга које 

је по сменама потребно извршавати, потрошни материјал и исто радно време.  

Дакле, све у оквиру извршења тражене услуге остаје неизмењено изузев евентуалне 

промене адресе Наручиоца. 

 

За питање бр. 2 - одговор:  

Цена из понуде је фиксна и не може се мењати током реализације Уговора а самим тим 

Давалац услуге је у обавези да формира цену која ће важити за цео период трајања 

Уговора. 

 

 

 

 

               Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности услуга 

–  Услуге одржавања хигијене у службеним просторијама-чишћење, 

 број јавне набавке ЈН 1/19  

                                               образована Решењем А број 69/19 од 13.03.2019. године 


