
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА СЈЕНИЦА  
Општинска управа општине Сјеница 
Број:  1.2.3/2019 
Дана : 23.05.2019. год. 
Ул.Краља Петра И бр. 1 
С Ј Е Н И Ц А 
 
Предмет: Одговори на постављена питања заинтересованог лица у поступку јавне набавке 
мале вредности 
 

У складу са чланом 63. ЗЈН („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) даје се 
следеће објашњење и измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале 
вредности Услуге Помоћ у кући за стара лица. 
Наручилац је добио  захтев за додатним информацијама и појашњењима  конкурсне 
документације у вези са припремањем понуде од заинтересованог лица. 

 
Питање: 1)Да ли постоје последице у погледу исплате уговорене цене уколико 1 или више 

корисника током неког од дана у месецу не користи услуге и поред тога што су 

геронтодмаћице радно ангажоване и расположиве за пружање услуге (нпр. корисник је 

преминуо, а новог корисника по решењу ЦСР уведемо следеће недеље)?  

Одговор: Да, постоје. Исплата се врши на основу броја корисника који су користили услугу 

помоћ у кући у току месеца за који се фактурише услуга.  

Да ли се особи која је геронтодомаћица признаје право на зараду и ако корисик није користио 

услуге доступне геронтодомаћице? 

Одговор: Не 

 Ако наручилац сматра да постоји основ за умањење зараде геронтодмаћице, да ли се то 

умањење односи и на друге трошкове организације социјалне заштите која пружа услуге, то 

јест како се оно прецизно прерачунава? 

Одговор: Да 

2) Да ли се организацији социјалне заштите умањује уговорена цена и како се оно прецизно 

прерачунава, уколико у континунитету има ангажоване герондомаћице/медицинске сестре 

које захтева наручилац у конкурсној документацији, а услуга се током 1 или више месеци не 

пружа за 81 корисника – услед тога што се корисничка група смањи и Центар за социјални рад 

не обезбеди 81 решења?  

Одговор: Да, умањује се.  



3) Уколико током 1 или више месеци организација социјалне заштите пружа услуге за нпр. 82 

или више корисника које је решењем упутио ЦСР да ли ће наручилац повећати месечно 

уговорени износ и како се повећање прецизно прерачунава? 

Одговор: Неће. Понуђач нема право увећања цене месечно уговореног износа уколико дође 

до повећања броја корисника. 

4) Да ли наручилац жели да измени структуру цене и изрази је преко ангажованог особља – 

људских ресурса и осталих трошкова или сматра да структура цене исказана по кориснику 

обезбеђује јасне услове уговарања и штити интересе корисника, наручиоца и 

понуђача/организације социјалне заштите која пружа услуге?  

Одговор: Не. Структура цене се даје по кориснику.  

5) Да ли Наручилац наручује ангажман стручног радника социјалне заштите и/или стручног 

сарадника у социјалној заштити, то није исто: у конкурсној документацији на страни 4 и другде 

наручилац захтева ангажман ’’стручног сарадника’? Због чега је наручилац ограничио 

могућност ангажовања стручних радника сходно Закону о социјалној заштити члан 136 и 173 и 

Правилнику о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити ("Службени гласнику РС", 

бр. 42/2013 од 14.5.2013. године и 53/2013) члану 5?  

Одговор: У питању је техничка грешка. Ангажује се само лиценцирани стручни радник. 

6) У конкурсној документацији се захтева пружање услуга током 10 месеци (страна 4) и током 7 

месеци (страна 5, затим у моделу уговора и другде): за који временски период Наручилац 

наручује услугу помоћ у кући, за 7 или 10 месеци? 

Одговори: Техничка грешка, пружање услуге је током 7 месеци. 

 7) У конкурсној документацији се захтева пружање услуга од стране медицинских сестара, њих 

две (страна 4 конкурсне документације) и њих три (страна 5, у Образцу број 5): колико 

мединциских сестара наручилац захтева?  

Одговори: Ангажују се 2 медицинске сестре. 

8) У конкурсној документацији се захтева пружање услуга од стране медицинских сестара: да 

ли медицинске сестре у раду са корисницима имају различите дужности у односу на 

геронтодомаћице? Ако су различите дужности медицинских сестара у односу на остале 

геронтодомаћице које су то дужности, то јест на основу које националне и/или локалне 

регулативе јесу прописане?  

Одговор:Не. Немају.  

9) Наручилац наводи у Техничкој спецификацији стр. 31 следеће: ''Програм услуге се доставља 

у складу са Одлуком о остваривању услуга и материјалне подршке у социјалној заштити из 

надлежности општине Сјеница.'' Молим да наведете где можемо преузети наведени документ 

(Одлука о остваривању услуга и материјалне подршке у социјалној заштити), идентификујте 

Службени гласник у коме је у целости објављен текст Одлуке како би смо могли утврдити 

услове које захтева наручилац. 

Одговор: Програм услуге дефинисан је Правилником о ближим условима и стандардима за 

пружање услуга социјалне заштите. 



 
 
 

 
 

1. Продужава се рок за подношење понуда и сада гласи: Понуђачи су у обавези да своје 
понуде доставе до 30.05.2019. године, до 11:00 часова. 
 

2. Јавно отварање понуда обавиће се у Скупштинској Сали општине Сјеница, Краља Петра 
Првог  бр. 1, 30.05.2019.године, у 11:30 часова. 
 

 
С поштовањем, 
 

Комисија за ЈН бр. 1.2.3. 
 


