
 

Република Србија 

ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ 

Београд, Краља Петра 46 

Број: 732/20-1 

Датум: 27.07.2020. године 

 

 

Предмет: Одговор понуђачу на питање у вези са припремањем понуде 

 

У поступку јавне набавке ЈН бр. 7/2020 (предмет јавне набавке – услуге посредничке 
агенције за ангажовање демонстратора, научних новинара, сарадника и експерата), 
23.07.2020. године, дописом заведеним под текућим бројем 732/20 од 23.07.2020. године, 
заинтересовано лице је тражило појашњења и додатне информације у вези са припремањем 
понуде.  

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, благовремено су достављане 
тражене информације и појашњења. 

 

Питања:   

1. Попуните колоне 8 и 7 Структуре цене а како би се избегле све произвољности 
понуђача и како бисе дошло до ПРЕЦИЗНЕ (а не паушалне) укупне бруто накнаде за 
1 дан у динарима. Ово с тога што садашње унешене вредности се косе с логиком и 
Закона о обрачуну зарада(нпр.колона 4 позиција 4). 

2. Да ли се са свим радницима склапа уговор о раду на одређено време? 

3. Да ли сви радници имају пуно радно време? 

4. Да ли је у табели Структура цене грешком унета реч накнада уместо зарада? 

5. Који је то процентуални износ провизије неуобичајено ниска цена по чл.92 ЗЈН? 

6. Да ли је у укупну бруто накнаду за 1 дан у динарима урачунат превоз радника? 

 

Одговори 

1. Исправљено и допуњено у Конкурсној документацији (у прилогу). Нето и бруто 
накнада су обрачунати за један месец (просек од 176 радних сати). 

2. Да, са свим радницима ће бити склопљен уговор о раду на одређено време. 

3. Да, сви радници ће имати пуно радно време. 



4. Реч „накнада“ је исправљена у реч „зарада“ у одговарајућим падежним облицима 
у целокупној Конкурсној документацији. 

5. Понуда са процентуалним износом провизије испод 1% ће се сматрати понудом са 
неуобичајено ниском ценом. 

6. Трошкови превоза запослених радника не улазе у бруто накнаду и они ће бити 
посебно изражени. 

Захваљујемо вам се на указаним недостацима у Конкурсној документацији.  

Због измена и допуна Конкурсне документације, рок за подношење понуда се 
продужава до 10.08.2020. године. 

У прилогу вам достављамо обавештење о продужењу рока и измењену Конкурсну 
документацију (све измене су означене црвеном бојом). 

 
 

За Комисију за јавну набавку 

 

Слободан Јевтић, с.р. 


