
        

 

          

Наш број:   2015 – 549/8                  Датум :       18.02.2015 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ : ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА 

 

Поштовани, 

 

Поступајући у складу са чланом 63. став  3.Закона о јавним набавкама („ Сл.гласник РС“ 

бр.124/12 ) достављамо Вам следећи : 

 

 

ОДГОВОР : 

 

 

Поводом  постављених питања заведеног у ЈКП  „Топловод“  Обреновац под бројем  

2015-549/7 од 18.02.2014  године, а које се односе на јавну набавку услуга-ангажовање 

радне снаге у поступку јавне набавке мале вредности 03/15 дајемо Вам појашњења на иста 

: 

 

Питање : 

 

1) Шта се конкретно подразумева под минимум 20 запослених радника који раде 

на пословима ангажовања радне снаге? Уколико наручилац сматра да 20 

радника треба да буде ангажовано на пословима ангажовања радне снаге, у том 

случају је потребно појашпњење коју ће улогу та лица  имати у реализацији 

овог уговора? Због чега наручилац инсистира на радном односу када су и лица 

ван радног односа изједначена са лицима у радном односу у смислу одредби 

Закона о раду? Нелогично је да наручилац захтева да ће 20 запослених лица 

бити ангажовану у реализацији уговора чији је предмет ангажовање радника, а 

при том се ради о додатном услову који се односи  на понуђача а не на понуду. 

У логичкој вези са предметом ове јавне набавке је захтевати да понуђач има 

радно ангажован адекватан број лица за реализацију јавне набавке која се 

огледа у посредовању у ангажовању радника. 

 

Одговор :  Подразумева се да понуђач има најмање 20 ангажованих лица,која ће 

учествовати  у реализцији уговора о јавној набавци,у складу са описом послова 

који се налазе у техничкој спецификацији (образац бр.1) 

 

 

 

 



        

 

Питање :  

 

1) Као други захтев у погледу кадровског капацитета поставлјен је услов да 

понуђач у тренутку подношења понуде и у току целог периода реализације 

уговора има у радном односу именовано лице са положеним стручним испитом 

за безбедност и здравлје на раду, што се доказује доставлјањем лиценца издата 

од стане Министарства рада и социјалне политике као и уговор о раду, одлуку о 

именовању и доказ о запослењу код понуђача. Овако дефинисаним условом 

наручилац је ограничио конкуренцију међу понуђачима, чиме је исклјучио 

могућност да понуђачи такво лице ангажују и по неком другом основу, као што 

је уговор о привременим и повременим пословима, уговор о делу, уговор са 

правним лицем које је регистровано за обавлјање послова безбедности и 

здравлја на раду. Полазећи од чињенице да је предмет ове јавне набавке услуга 

ангажовања радника, да се понуђач јавлја у улози посредника између наручиоца 

и лица које наручилац хоће да ангажује, односно да понуђач није лице које је 

директини пружалац услуга – послова који су предвиђени у техничкој 

спецификацији, то је овај услов дискриминаторски одређен и није у логичкој  

вези са предметом ове јавне набавке. 

 

 

Одговор : Усваја се примедба потенцијалног понуђача и дозвољава  се понуђачима да лице 

за безбедност и здравље на раду могу ангажовати и на други начин,осим закључења 

уговора о раду у складу са Законом.Остаје обавеза да понуђачи доставе основ 

ангажовања лица за безбедност и здравље на раду,као и захтеване лиценце. 

 

 

Напомена: Ови одговори ће бити садржан у пречишћеном тексту Конкурсне 

документације као Измене и допуне Конкурсне документације. 

 

 С обзиром да је Наручилац изменио и допунио документацију два  дана пре истека 

рока за достављање понуда, Наручилац је дужан да на основу члана 63. тачка 5. Закона о 

јавним набавкама, продужи рок за достављање понуда. Нови рок за подношење понуда је 

25.02.2015. године до 11:00 часова. Отварање понуда ће се обавити истог дана након 

истека рока за подношење понуда, односно 25.02.2015. у 11:30 часова. 

 

На основу члана 20. Тачка 6.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,бр.124/12), 

молимо Вас да нам потврдите пријем овог документа. 

 

 

Објавити на порталу ЈН,као и на интернет страници  ЈКП  „Топловод“ Обреновац. 

 

    

        Комисија за јавне набавке 

 

         



        

 

 


