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Број: 5.2.-7495 

Дана: 03.04.2020. 

 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у 

вези са отвореним поступком јавне набавке услуге агенције за привремено 

запошљавање ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику, број 16/20-С, 

за који је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 

31.03.2020. године 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

Сугеришемо вам на основу чл. 63 ст. 2. ЗЈН да измените конкурсну документацију у 

делу додатних услова - кадровски капацитет:  

 

да има најмање 6 лица VI/VII степена стручне спреме ВШС/ВСС из области хемије или 

технологије. 

 

Наиме, с обзиром да се у Техничкој спецификацији од свих занимања за тражену област 

занимања једино се тражи 3 извршиоца аналитичара (електро одржавања, плана и 

анализе и хемијски) па чуди дискриминаторски захтев о паушалности профила и броја 

извршиоца. 

 

Друго, ми у бази можда и имамо те профиле, али сви понуђачи нису их пријавили на 

осигурање (М образац) те тако дајете у старту предност садашњем добављачу. 

 

Немамо ништа против да захтевате 6 радника са VII степеном, без навођења профила, 

пошто ионако нису у функцији гледајући Техничку спецификацију. 

 

Знате и сами да овако постављеним условом кршите одредбе: чл. 10, чл. 12, чл. 70-72, 

чл.76. ст. 6 ЗЈН. 

 

ОДГОВОР бр. 1: 
У питању је део услова кадровског капацитета који је требало буде подељен у две 

алинеје које гласе: 

· најмање 1 лице VII степена стручне спреме (ВСС) из области хемије или 

технологије 

· најмање 5 лица VI/VII степена стручне спреме (ВШС/ВСС) било ког усмерења. 

 

У вези са наведеним, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, при 

чему ће и постојеће алинеје 2, 3 и 4 овог услова постати алинеје 3, 4 и 5. 

 

У складу са Законом о агенцијском запошљавању агенција за привремено запошљавање 

са уступљеним запосленим закључује уговор о раду на неодређено или уговор о раду на 

одређено време које је једнако времену уступања послодавцу кориснику, у складу са 

овим законом и законом којим се уређује рад.  
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С тим у вези, потребно је да агенција као понуђач испуњава услов кадровског 

капацитета и достави доказе како је тражено у конкурсној документацији, уз измену 

коју ће Наручилац, као што је у овом одговору наведено, извршити. 

 

На крају Наручилац на овом месту наводи и да тренутно нема „садашњег добављача“, 

како заинтересовано лице сугерише у свом питању. 

 

ПИТАЊЕ бр. 2: 

Наведите прецизан број запослених Наручиоца (корисника.послодавца)? 

 

ОДГОВОР бр. 2: 

Број запослених код Наручиоца на дан 01.04.2020. године је 708. 

  

ПИТАЊЕ бр. 3: 

Да ли сте већ искористили квоту од 10% за агенцијско запошљавање? 

 

ОДГОВОР бр. 3: 

Не. 

 

ПИТАЊЕ бр. 4: 

Навели сте у додатним условима (финансијски капацитет) да понуђачи доставе Полису 

од опште одговорности. Молимо вас да наведете прецизан (пун) назив захтеване 

полисе. Да ли сте мислили на Полису одговорности из делатности предметне набавке 

(уступање људских ресурса)? Навођењем конкретне (предметне) делатности долази се 

до валидне Полисе за ову набавку. Једино су тако сертификат ИСО и Полиса 

компатибилни и у логичкој вези са предметом набавке. 

 

ОДГОВОР бр. 4: 

Полиса опште одговорности - законска правно грађанска одговорност за причињену 

штету трећим лицима. Мисли се на Полису одговорности из делатности и то 

делатности  која је предмет јавне набавке – уступање људских ресурса. 

 

Услов пословног капацитета под А) треба да гласи: 

 

А) да поседује полису осигурања од опште одговорности из делатности која је 

предмет јавне набавке – уступање људских ресурса, на осигурану суму у минималном 

износу од  18.000.000,00 динара 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у наведеном смислу. 

 

ПИТАЊЕ бр. 5: 

За које све позиције је неопходан лекарски преглед по Акту о процени ризика? 

 

ОДГОВОР бр. 5: 

Лекарски преглед је потребан за изршиоце наведене на позицијама 1, 3, 5, 6, 8, 9,10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Техничке спецификације. Нумерација ће бити додата у 

измени конкурсне документације. 
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ПИТАЊЕ бр. 6: 

У Упутству тачка 16. - Рок извршења услуга наводи се да је рок за одзив за пружање 

услуге 24-48h. У моделу уговора чл. 12 тај рок је 24h. Определите се који је рок? 

 

ОДГОВОР бр. 6: 

Рок за одазив за пружање услуге износи минимално 24 сата, а максимално 48 сати од 

упућивања писаног позива од стране Наручиоца (укључујући и електронску пошту). 

 

Понуђач наводи овај рок у Обрасцу понуде, поштујући наведена ограничења у смислу 

прихватљивости рока. 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације ставу 2 члана 12 Модела 

уговора, у смислу остављања празног места за упис рока одазива након доделе уговора, 

а у складу са роком који изабрани понуђач наведе у Обрасцу понуде. 

 

ПИТАЊЕ бр. 7: 

Који су зонирани износи за градски превоз? Да ли је у бруто 2 урачунат превоз? 

 

ОДГОВОР бр. 6: 

Примењују се зоне (градске, приградске и међумесне линије) ЈГСП Нови Сад и цене из 

Ценовника ЈГСП Нови Сад за запослене. Наведене зоне као и  Ценовник су јавно 

доступни на интернет страници ЈГСП Нови Сад. 

 

У бруто 2 није урачунат превоз. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 16/20-С 

                                                                                          


