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Број: 5.2.-7595 

Дана: 06.04.2020. 

 

 

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: 

Захтевамо једнак третман понуђача из чл. 12 ЗЈН односно измену конкурсне 

документације, због следећег: 

 

1. Ангажовани радници преко агенције не могу имати мања права него радници 

(Наручиоца) послодавца корисника, што значи да превоз и лекарске прегледе сноси 

послдоавац корисник (Наручилац). 

 

Подсећамо на чл. 27 ст. 3 Закона о агенцијском запошљавању: Послодавац корисник 

дужан је да уступљеном обезбеди лекарске прегледе у складу са прописима о 

безбедности и здрављу на раду, 

 

Овде се ради о класичном "скривању трошкова" у корист садашњег добављача, а на 

штету других потенцијалних добављача. Боље речено, намера наручиоца је да изазове 

непостојеће трошкове како би други потенцијални понуђачи дали веће цене у односу на 

фаворизовсног понуђача 

 

Захтевамо измену конкурсне документације у смислу: 

- усклађивање конкурсне документације са Законом о агенцијском запошљавању. 

- усклађивање структуре цене где би на све скривене и нескривене трошкове 

потенцијални понуђач дао провизију у процентима. 

- продужетак рока за предају понуда како би се ваљано припремила прихватљива понуда. 

 

Још једном захтевамо укидање додатног дискриминаторског додатног услова -кадровски 

капаците-да има у радном односу најмање 1 лице VII степена из области хемије или 

технологије јер приморава да има профиле занимања у радном односу, пре подношења 

понуде и пре склапања уговора о извршењу набавке. 

 

ОДГОВОР бр. 1: 
 

Наручилац је у члану 6. Модела уговора, а имајући у виду одредбу члана 27. и 28. Законa 

о агенцијском запошљавању, одредио следеће: 

 

„Прималац услуге дужан је да за уступљене запослене обезбеди мере безбедности и 

здравља на раду, у складу са прописима из области безбедности и здравља на раду. 
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Прималац услуге дужан је да уступљеног запосленог пре ступања на рад упозна са свим 

ризицима на радном месту и о конкретним мерама, односно да га оспособи за безбедан 

и здрав рад, у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду. 

 

Прималац услуге дужан је да уступљеном запосленом обезбеди лекарске прегледе у 

складу са прописима о безбедности и здрављу на раду. 

 

Прималац услуге дужан је да пријави повреду на раду и професионално обољење 

уступљеног запосленог у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду и да о 

томе одмах извести Даваоца услуге. 

 

Прималац услуге дужан је да Даваоцу услуге достави попуњени образац извештаја о 

повреди на раду односно професионалном обољењу, осим података о послодавцу, без 

одлагања, а најкасније у року од 24 часа од настанка повреде, односно утврђеног 

професионалног обољења. 

 

Давалац услуге је дужан да достави извештај о повреди на раду односно професионалном 

обољењу у складу са прописима из области безбедности и здравља на раду.“ 

 

Даље, Наручилац је у члану 11. Модела уговора, у складу са чланом 18. Закона о 

агенцијском запошљавању, предвидео: 

 

„Уступљени запослени за време привременог обављања послова код Примаоца услуге 

има право на једнаке услове рада као и упоредни запослени код Примаоца услуге, у 

складу са Законом о агенцијском запошљавању. 

 

Једнаке услове рада у складу са Законом уступљеном запосленом обезбеђује непосредно 

Прималац услуге, а обрачун и исплату зараде, накнаде зараде и накнаде трошкова 

обезбеђује Давалац услуге.  

 

Прималац услуге је дужан да последњег радног дана у месецу достави Даваоцу услуге 

путем електронске поште податке потребне за обрачун и исплату зарада, накнаде зарада 

и накнаде трошкова. 

 

Давалац услуге је исплатилац зараде, накнаде зараде и накнаде трошкова и дужан је да 

води евиденцију остварених зараде, накнада зарада и накнада трошкова. 

 

Исплата зараде, накнаде зараде и накнаде трошкова врши се искључиво на текући рачун 

уступљених запослених отворен код пословних банака. 

 

Давалац услуге је дужан да обрачуна и уплати Законом прописане обавезе из зараде 

уступљених запослених и исплати нето зараду уступљеном запосленом, у року од 2 радна 

дана од дана уплате од стране Примаоца услуге. 

 

Давалац услуге је дужан да Примаоцу услуге достави доказе о уплаћеним порезима и 

доприносима из социјалног осигурања. Доказ о уплаћеним порезима и доприносима 

Давалац услуге ће достављати сваког месеца након исплате зараде. 
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Давалац услуге врши пријаву и одјаву уступљеног запосленог на обавезно социјално 

осигурање, евидентира све промене и утврђује стаж осигурања за лица, у складу са 

законом.“ 

 

У складу  наведеним, Наручилац je већ превидео да  уступљени радници преко агенције 

не могу имати мања права него радници Наручиоца као послодавца корисника, као и да  

трошкове превоза и лекарских прегледа сноси Наручилац као послодавац корисник. 

 

С тим у вези, не постоји поменутно „класично скривање трошкова у корист садашњег 

добављача, а на штету других потенцијалних добављача“, обзиром да су Моделу уговора 

препознати и накнаде трошкова и накнаде зараде и зараде, а све у складу са чланом 18. 

став 2. тачка 6. и чланом 2. став 7 тачка 1. Закона о агенцијском запошљавању. 

 

Као што је већ написано у првом Додатном појашњењу објављеном 03.04.2020. године,  

Наручилац тренутно нема „садашњег добављача“, како се опет сугерише у питању. 

 

У вези са исказивањем % провизије, Наручилац ће извршити допуну конкурсне 

документације у делу обрасца структуре цене у којем ће предвидети колону за упис и 

овог податка, а који ће затим сви понуђачи  под једнаким условима применити на бруто 

зараду (нето зарада са припадајућим порезима и доприносима) на месечном нивоу. 

 

Што се тиче услова кадровског капацитета у смислу захтеваног:  

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

технологије 

Наручилац образлаже да је исти захтеван у вези са траженим извршиоцем из тачке 3. 

Техничке спецификације – Хемијски аналитичар, који обавља следеће послове: води и 

обавља комплетну обраду узорака и хемијских испитивања поџемне, површинске и 

отпадне воде, примењује процедуре и писане водиче из области дијагностике за хемијска 

испитивања. Даје податке за сачињавање извештаја о резултатима хемијских 

испитивања. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.  

 

С тим у вези, циљ наведеног дела услова кадровског капацитета није дискриминација 

понуђача, већ испуњење реалне потребе Наручиоца за минимално једним извршиоцем 

којег ће понуђач уступити Наручиоцу ради обављања послова Хемијског аналитичара, а 

који не може бити било које струке. 

 

У складу са прописима о јавним набавкама а у циљу оцене прихватљивости понуде, 

понуђачи морају доказати да испуњавају захтеване обавезне и додатне услове за учешће 

у моменту подношења понуде, те не постоји законска могућност да понуђачи, између 

осталог, накнадно ангажују и доказују да имају кадар који је захтеван у услову 

кадровског капацитета. 

 

Рок за подношење понуда је одређен у складу са чланом 95. став 2. тачка 2) Закона о 

јавним набавкама. 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 2: 

Неопходно је да, сходно задњим појашњењима, прилагодите конкурсну документацију  
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- како би на једном месту били исказани сви расходи по 1 извршиоцу, односно расходи 

који изједначавају примања и накнаде агенцијског радника са вашим радником из 

систематизације. 

- да издвојите на једном месту где би најнижа понуђена цена била маржа у процентима 

на укупан трошак по раднику, а да се подразумева да сте у том трошку укалкулисали сва 

примања и накнаде 

- да укинете додатни услов-кадровски капацитет: 1 извршилац 7. степен-

хемијске/технолошке струке. 

 

ОДГОВОР бр. 2: 

Имајући у виду да трошкови превоза по запосленом могу варирати од зоне (за градске, 

приградске и међумесне линије по Ценовнику ЈГСП Нови Сад) из које долази запослени, 

то није могуће предвидети јединствен - једнак износ у обрасцу структуре цене, који би 

унапред био познат и применљив за све извршиоце из Техничке спецификације. 

Наручилац ће, свакако, сваком уступљеном запосленом признати овај трошак и исти 

платити у складу са Законом о раду и Законом о агенцијском запошљавању. 

 

Што се тиче лекарских прегледа исте у складу са чланом 27. Закона о агенцијском 

запошљавању и конкурсном документацијом, члан 6. модела уговора, обезбеђује 

Наручилац и сноси трошкове истих сходно ценовнику здравствене установе, изабране у 

посебном поступку јавне набавке, који важи у моменту вршења прегледа. Тренутни 

ценовник изабране здравствене установе важи само до 17.05.2020. године, а постојећа 

цена за све врсте прегледа износи 3.600,00 динара без ПДВ. С тим у вези, није могуће 

предвидети јединствен износ у обрасцу структуре цене, који би био важећи и у моменту 

припреме конкурсне документације, као и током целокупног важења уговора у поступку 

ЈН бр. 16/20-С.  

 

У вези са исказивањем % провизије, Наручилац ће извршити допуну конкурсне 

документације у делу обрасца структуре цене у којем ће предвидети колону за упис и 

овог податка. 

 

Основ за оцену понуда по критеријуму „најнижа понуђена цена“  је укупна цена без ПДВ-

а коју понуђачи упишу у образац понуде, а на основу обрачуна који изврше обрасцу 

структуре цене. Иста цене је основа и за оцену прихватљивости понуде. 

 

Што се тиче услова кадровског капацитета у смислу захтеваног:  

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

технологије 

Наручилац образлаже да је захтеван у вези са траженим извршиоцем из тачке 3. Техничке 

спецификације – Хемијски аналитичар, који обавља следеће послове: води и обавља 

комплетну обраду узорака и хемијских испитивања поџемне, површинске и отпадне 

воде, примењује процедуре и писане водиче из области дијагностике за хемијска 

испитивања. Даје податке за сачињавање извештаја о резултатима хемијских 

испитивања. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.  

 

С тим у вези, циљ наведеног дела услова кадровског капацитета није дискриминација 

понуђача, већ испуњење реалне потребе Наручиоца за минимално једним извршиоцем 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 

 Страна 5 од 5  

 

којег ће понуђач уступити Наручиоцу ради обављања послова Хемијског аналитичара, а 

који не може бити било које струке. 

 

ПИТАЊЕ бр. 3: 

У поступку ЈН 16/20-С захтевате додатни услов-кадровски капацитет-1 извршиоц 

7.степена хемијске или технолошке струке. С обзиром да сарађујемо са конкуренцијом у 

смислу подношења заједничке понуде, сви ти потенцијални понуђачи имају по најмање 

1 инђењера захтеване струке у Бази кандидата за посао. Међутим, сви су кандидати на 

чекању за посао-нису запослени те изгледа да то може испунити само данашњи ваш 

фаворит на овим пословима. Да ли знате да сте тиме обесмислили могућност опције 

заједничке понуде. 

 

Захтевамо измену овог услога где би сте тражили исти степен али без условљавања са 

профилом струке. 

 

ОДГОВОР бр. 3: 

У вези са условом кадровског капацитета у смислу захтеваног:  

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

технологије 

Наручилац образлаже да је захтеван у вези са траженим извршиоцем из тачке 3. Техничке 

спецификације – Хемијски аналитичар, који обавља следеће послове: води и обавља 

комплетну обраду узорака и хемијских испитивања поџемне, површинске и отпадне 

воде, примењује процедуре и писане водиче из области дијагностике за хемијска 

испитивања. Даје податке за сачињавање извештаја о резултатима хемијских 

испитивања. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.  

 

С тим у вези, циљ наведеног дела услова кадровског капацитета није дискриминација 

понуђача, већ испуњење реалне потребе Наручиоца за минимално једним извршиоцем 

којег ће понуђач уступити Наручиоцу ради обављања послова Хемијског аналитичара, а 

који не може бити било које струке. 

 

Као што је већ написано у првом Додатном појашњењу објављеном 03.04.2020. године и 

одговору на питање бр. 1 из овог додатног појашњења, Наручилац тренутно нема 

„садашњег добављача“, како се опет сугерише у питању. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 16/20-С 

                                                                                          


