
 
 

 

Број: 6918-2/17         

Датум: 23.03.2017. 

  

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење за јавну набавку услуга – ЈН 11/17 ОП – Услуге омладинске 

задруге  

 

Од стране потенцијалног понуђача дана 20.03.2017. године у писаном облику достављен је захтев 

за додатним информацијама и појашњењем. 

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015)  Наручилац доставља следећу информацију: 

 
1. Питање: 

„У предметној конкурсној документацији на страни 15/36 предвидели сте у обавезним условима 

за учествовање у јавној набавци да понуђач мора да има дозволу Министарства рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

Омладинске и студентске задруге оснивају се и послују у складу са Законом о задругама, који за 

обављање делатности задруга не предвиђа никакву сагласност нити дозволу Министарства рада, 

запошљавања и социјалне политике. Имајући у виду наведено молимо Вас да овај услов  

обришете из тендерске документације. „ 

 
Одговор:  

Прихватамо вашу сугестију и у складу са тим смо урадили измену на 15, 16 и 17 страни 

конкурсне документације, јер за рад омладинских задруга према позитивно правним прописима 

није потребна дозвола Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. 

 
2. Питање: 

„Делатност омладинских студентских задруга јасно је дефинисана чланом 11. Закона о задругама, 

који предвиђа да је делатност задруга обављање привремених и повремених послова код 

привредних субјеката у складу са прописима којима се уређује област рада. 

 На страни 5/36 конкурсне документације предвидели сте закључење уговора о раду са 

извршиоцима посла, што је у супротности са наведеним одредбама Закона о задругама као и 

чланом  198 Закона о раду (“Послодавац може за обављање привремених и повремених послова 

да закључи уговор са лицем које је члан омладинске или студентске задруге у складу са 

прописима о задругама.”), који дефинише обављање привремених и повремених послова преко 

студентских и омладиснких задруга. 



 
 

 Предлажемо да се и тај услов обрише, јер су привремени и повремени послови у законским 

одредбама дефинисани као рад ван радног односа, те се не могу закључивати уговори о раду, већ 

уговори о привременим и повременим пословима.“  

Одговор: 
Измењен текст у конкурсној документацији сада гласи: „Пружалац услуге је у обавези, као 

послодавац ангажованих Извршилаца, да има закључене  или закључи одговарајуће уговоре са 
Извршиоцима, има уредно извршене пријаве на НСЗ, ПИО и ЗО, извршава уредно обрачун и 
исплату зарада, накнада и трошкова Извршиоцима, води потребне евиденције.“  

У складу са тим је урађена је измена конкурсне документације на страни 5/36.  
 
3. Питање: 

„Према обрасцу 2-3 на страни 23/36 тендерске документације вредност понуде према којој се 

врши рангирање понуђача представља укупан збир појединачних бруто цена услуге по радном 

сату извршиоца без ПДВ-а.  

Молимо Вас за појашњење да ли се овај износ узима за израчунавање вредности меничног 

овлашћења, како је наведено на страни 11/36 тендерске документације (“Менично писмо – 

овлашћење (Образац број 6) за озбиљност понуде мора бити попуњено у висини од 3% вредности 

понуде.”)“ 

 

Одговор: 
Менично писмо – овлашћење (Образац број 6) за озбиљност понуде мора бити попуњено у 
висини од 3% процењене вредности набавке тј вредности на које се закључује уговор. 

У складу са тим је урађена је измена конкурсне документације на страни 11/36 у тачки 12.  

 

 

Додатно појашњење је објављено на Порталу јавних набавки, као и на интернет 

страници: http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke. 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke

