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ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку ЈН 05/18 
Услуге ангажовања лица преко омладинско студентске задруге 
Број: 3294 
Дана: 06.03.2018. године 
 
                                                                                           
Предмет: Одговор на захтеве  за додатним  појашњењима Конкурсне документaције 
           
Наручилац је дана 03.03.2018. године  у 11:57 часова на имејл адресу примио Захтев 
за додатним појашњењима конкурсне документације за јавну набавку „Услуге 
ангажовања лица преко омладинско студентске задруге“ у отвореном поступку, редни 
број набавке ЈН 05/18. С обзиром на то да је захтев примљен нерадног дана (субота) 
исти је заведен код Наручиоца првог следећег радног дана 05.03.2018. године под 
бројем 3132. 
  
Захтев за додатним појашњењем:  
 
„Какав уговор понуђачи склапају са извршиоцима? Уговор о раду или уговор о 
повремено/ привременим пословима (ван радног односа)?“ 
 
Одговор Наручиоца:  
 
Поштовани, 
 
С обзиром на то да су предмет ове јавне набавке Услуге ангажовања лица преко 
омладинско студентске задруге за потребе обављања повремено привремених 
послова код Наручиоца, понуђачи у овом поступку јавне набавке могу бити 
искључиво омладинско студентске задруге, а извршиоци повремено привремених 
послова њени чланови – задругари.  
 
Стицање статуса задругара одређено је чланом 23 – 27 Закона о задругама („Сл. 
гласник РС“, бр. 112/2015) и чланом 23 – 33 Општих правила омладинског и 
студентског задругарства („Сл. лист СРЈ“, бр. 20/98 и 7/2000 – одлука СУС, „Сл. лист 
СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља и „Сл. гласник РС“, бр. 47/2010).  
 
У предметном поступку јавне набавке Наручилац уговор о јавној набавци закључује 
са изабраном Задругом. 
 
У поступку реализације уговора о јавној набавци закључиваће се Тројни уговори 
између Наручиоца, Задруге и сваког ангажованог задругара. Тројни уговор се 
закључује на рок од најдуже 120 радних дана, с обзиром на то да описани послови 
имају повремено привремени карактер.  
 
Чланом 11. став 8. Закона о задругама утврђено је да: „ Студентско – омладинске 
задруге, на организован начин обезбеђују задругарима обављање повремених и 
привремених послова код привредних субјеката у складу са прописима којима се 
уређује област рада, а у циљу стицања допунских средстава за школовање и 
задовољење културних и других личних и заједничких потреба.  
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Чланом 33. Општих правила омладинског и студентског задругарства одређено је да 
је послодавац свако пословно способно, домаће и страно правно и физичко лице код 
кога је задругар радно ангажован, осим у смислу прописа о социјалним доприносима.  

Чланом 198. Закона о раду утврђено је следеће: „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“.   
     
У складу са свим наведеним, Наручилац ће, у циљу појашњења извршити допуну 
Конкурсне документације у поглављу V Конкурсне документaције, у делу доказивања 
захтеваног кадровског капацитета под тачком  1.2. и 1.3. додатног услова. С тим у 
вези, докази о испуњености захтеваних услова ће бити: Фотокопије М образаца или 
фотокопије уговора закључених између задругара и послодавца као Корисника 
услуге.  
 
Одговор Наручиоца објављује се истовремено на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Наручиоца. 
 
 

Комисијa за јавну набавку 
 


