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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – УСЛУГЕ УПРАВЉАЊА И УСТУПАЊА ЉУДСКИХ РЕСУРСА 

ЈН БР 01-02-10/2019  

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке: Услуге 

управљања и уступања људских ресурса, редни број набавке 01-02-10/2019. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке Услуге управљања и уступања људских ресурса, редни 

број набавке 01-02-10/2019, се дана 22.07.2019. обратило Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом 

за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев, заведен код Наручиоца под  бројем: 01-02-10/2019-9., 

од 22.07.2019. 

 

Питањe заинтересованог лица: 

 
1. Као услов кадровског капацитета захтевате да понуђачи имају запослених 88 лица што није у складу са 

ЗЈН, имајући у виду да морате омогућити испуњеност овог услова и са лицима која су ангажована по другим 

основима које предвиђа Закон о раду. 

2. Као услов кадровског капацитета наводите да понуђач мора да има запослених 88 лица и то за свако радно 

место по једно лице. Овакав захтев имплицира да понуђач у моменту давања понуда има запослена лица на 

истим радним местима и са истом стручном квалификацијом као што су она за која се даје понуда. Овакав 

захтев је у потпуности супротан начелу једнакости понуђача из члана 12. став 1. ЗЈН јер даје изузетну 

предност извршиоцу који вам већ уступа радну снагу и заиста је тешко очекивати да постоје понуђачи који 

већ имају запослена лица на истој врсти послова и са истим стручним квалификацијама. Ово нарочито 

добија на значају уколико узмемо у обзир чињеницу да у свим пословима ове врсте понуђачи преузимају 

радну снагу која већ ради на тим пословима за наручиоца. О оваквој врсти дискриминације се републичка 

комисија за заштиту права у бројним одлукама изјаснила као недозвољеној. 

Одговор на питањa 1 и 2: 

Наручилац остаје при условима из конкурсне докуметације, будући да је предмет јавне набавке – Услуге 

управљања и Уступања људских ресурса од стране привредних друштва за обављање послова код 

Наручиоца.  
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Наиме, потребе Наручиоца су запослени по основу радног односа, а не рада ван радног односа, као нпр. 

Уговор о делу за који Наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама на основу 

члана 7 став 12. (Члан 7. Одредбе овог Закона наручиоци не примењују на: 12) заснивање радног односа и 

рад ван радног односа у смислу Закона којим се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, 

односно по основу рада, осим уговора о делу. У случају закључења уговора о делу који имају за предмет 

самостално извршење одређеног интелектуалног посла из области науке или просвете или обављање 

уметничке или друге делатности из области културе, у складу са законом, а чија појединачна вредност није 

већа од 12.000.000 динара, укључујући и порезе и доприносе, на годишњем нивоу, односно за период 

важења уговора ако је период важења уговора дужи од годину дана, не примењују се одредбе овог закона).  

Понуђач мора имати минимум 88 запослена по основу радног односа у моменту подношења понуда, као 

доказ да стварно располаже кадровским капацитетом који је тражен и тиме показује озбиљност и спремност 

у реализацији предметне набавке.  

Тражени број извршилаца је оквирно 117 за све време трајања уговора, тако да тражени број запослених 

лица је далеко мањи од реалне потребе Наручиоца. 

Тражена радна места су предвиђена систематизацијом радних места, Наручиоца и самим тим постоји 

потреба Наручиоца за траженим врстама послова и стручним квалификацијама. 

Такође изабрани понуђач је у обавези да након закључења уговора, а у року од 2 дана од дана пријема 

писменог захтева Наручиоца, обезбеди све или одређене извршиоце па самим тим ако их већ нема код себе 

запослене, неће бити у могућности да изврши уговорну обавезу. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

               

 

 


