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На пснпву члана 63. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012 и 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа ппштине Апатин 

 

ПДГПВПР НА ППСТАВЉЕНП ПИТАОЕ 

У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛE ВРЕДНПСТИ 

Бр. 40/2018 Услуге агенција за запошљавање 

 

Пптенцијални ппнуђачи је за пптребе учествпваоа у предметнпм ппступку јавне 
набавке малe вреднпсти дпбара, дана 5.9.2018. гпдине и 6.9.2018. гпдине тражили дпдатне 
инфпрмације и ппјашоеоа: 
 
Питање 1 : 
„na str.7 -Dodatni uslovi-tehnički kapacitet uslovljavate da ponuđač mora imati kancelariju na 

maksimalnoj udaljenosti od 30 km od Opštinske uprave Apatin. 

Kako je ovaj uslov tendeciozno postavljen zbog favorizovanja doobavljača(ponuđača) ukazujemo na 

kršenje odredaba: čl.10., čl. 12, čl. 76.st.6. 

Zahtevamo usklađivanje konkursne dokumentacije sa odredbama ZJN u ovome delu.“ 

Пдговор: 

У вези Питаоа 1 извршена је измена кпнкурсне дпкументације те је пбрисан дпдатни услпв – 

технички капацитет кпји је захтевап да пптенцијални Пружалац услуга мпра имати канцеларију 

на максималнпј удаоенпсти пд 30 км пд Општинске управе Апатин 

Питање 2 : 
na str.7-dodatni uslovi-finansijski kapacite postavili ste uslov prometa za period 2015-2017 
dok za dokaz tražite Bilanse 204, 2015 i 206 godine. Da li je greška u vrsti dokaza? 
 

 



Пдговор: 

У вези Питаоа 2 извршена је измена кпнкурсне дпкументације у делу дпдатни услпви – 

финансијски капацитет те је усклађен услпв са врстпм дпказа. 

Питање 3 : 

 

1.nejasan nam je rok plaćanja, jer: 

na str. 4 kažete "rok plaćanja ne može biti duži od 45 dana" 

na str. 11 kažete "rok plaćanja ne može biti kraći od 30 dana ni duži od 45 dana" 

na str. 18 kažete "rok plaćanja je u roku od 45 dana od dana prijema fakture 

na str.29 kažete "rok plaćanja je u roku od 45 dana od dana prijema fakture". 

Šta je od ovoga tačno; 
 

Пдговор: 

Дпшлп је дп техничке грешке те је рпк за плаћаое је усклађен на стр. 4, стр. 11, стр. 18, стр. 29 

те гласи « рпк за плаћаое не мпже бити дужи пд 45 ( четрдесет пет) дана пд дана пријема 

исправне фактуре»  

Питање 4 : 
 

Na str.4-Tehničke specifikacije kažete da se podrazumeva prijava angažovanih izvršioca u 

matičnu evidenciju PiO: 

Koji vid angažovanja moraju biti isti kod svih ponuđača(čl.12.st.1. ZJN): 

- radni odnos(ugovor o radu) 

-van radnog odnosa(privremeno/povremeni poslovi)? 
 
Пдговор: 

Извршипци ће бити ангажпвани Угпвпрпм п раду ( радни пднпс) 

Питање 5: 
 
Da li se podrazumeva da kod svih ponuđača moraju biti IDENTIČNI iznosi u Tabeli Obrasca strukture 
cene-Bruto 1, porez na zarade, doprinos na PiO, doprinos na zdravstvo i doprinos za nezaposlenost)? 
 
Пдговор: 

Да, кпд свих ппнуђача изнпси у Табели Обрасца структуре цена – Брутп I, ппрез на зараде,  

дппринпс на ПИО, дппринпс на здравствп , дппринпс на незаппсленпст, Брут II  МОРАЈУ бити 

идентични.  

Да не би дпшлп дп грешке, Кпмисија за ЈН је ивршила измене кпнкурсне дпкументације и 

наведене параметре пппунила. 

Питање 6: 
 
Da li ste sigurni da u Bruto II spadaju troškovi ustupanja ljudskih resursa? Na osnovu kog propisa? 

 



Пдговор: 

У Брутп II не спадају трпшкпви уступаоа људских ресурса. 

 

Питање 7: 
 

Molimo vas da izmenite Obrazac strukture cene tako da vi popuntie tabelu u delu bruto  I i 

Bruto II  

te da se izdvoji provizija ponuđača  

koja bi ujedno i bila jedini kriterijum za vrednovanje ponuda(najniža cena-najniža provizija). 
 

Пдговор: 

Кпмисија за ЈН је ивршила измене кпнкурсне дпкументације и пппунила све параметре у 

Табели структура цене сем Трпшкпви уступаоа људских ресурса јер ту ставку пптенцијални 

ппнуђач мпра да пппуни. Кпмисија је пппунила табелу  са следећим ставкама (Брутп I, ппрез на 

зараде, дппринпс на ПИО, дппринпс на здравствп и дппринпс за незаппсленпст, Брутп II  ) 

 

 

Кпмисија за јавну набавку Бр. 40/2018 


