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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: 3118 
Дана: 02.03.2018. године 

 
                                                                                           
Предмет: Одговор на захтеве  за додатним  појашњењима Конкурсне докуменатције 
           
   Наручилац је дана 01.03.2018. године на имејл адресу примио Захтев за 
појашњењима конкурсне документације за јавну набавку „Услуге ангажовања лица 
преко омладинско студентске задруге“ у отвореном поступку, редни број набавке ЈН 
05/18. Захтев је код Наручиоца заведен под бројем 3014. 
 Истог дана Наручилац је на имејл адресу примио још један Захтев за 
додатном појашњењем који је заведен под бројем 3056.  
 
Захтев за појашњењем бр. 3014. од дана 01.03.2018. године:  
 

„Захтевамо измену конкурсне документације у делу додатних услова који 
ограничавају конкуренцију (чл. 10. ЗЈН) и фаворизују поједине понуђаче, односно 
подједнак третман према свим понуђачима је искључен (чл. 12. ЗЈН). 
Напомињемо да не постоји набавке искључиво за омладинске задруге као понуђаче, 
већ услови морају бити такви да сви привредни субјекти могу узети учешће као 
понуђачи. О овоме је Републичка комисија у неколико наврата доносила Решење“ 
 
Захтев за појашњењем бр. 3056. од дана 01.03.2018. године:  
 

„Молимо вас да ускладите конкурсну документацију у делу додатних услова са 
законским одредбама ЗЈН.  
Наиме, овако постављеним условима учешћа на овој набавци могу учествовати само 
омладинске задруге али не и други привредни субјакти директно се крше одредбе чл. 
12. ЗЈН а као последица су ограничење конкуренције из чл. 10. ЗЈН. 

Молимо вас за измене јер у противном испровоцираћете захтев за заштиту 
права а тиме ћете опет нарушити начело економичности поступка.“  
 
Одговор Наручиоца:  
 
Поштовани, 
 

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 
2018. годину од дана, на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност 
Решењем број: 352-1/2017-1243-I, од дана 27.12.2017. године, Наручилац је 
определио да ће обављање повремено привремених послова поверити омладинско 
студентским задругама. 

У складу са наведеним Програмом пословања Јавног комуналног предузећа 
„Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину, Планом јавних набавки Наручиоца за 2018. 
годину, на позицији 1.2.11. предвиђена је набавка, цитирамо: „Услуге ангажовања 
лица преко омладинско студентске задруге“.  
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План јавних набавки Наручиоца са таквом позицијом (називом набавке), 

одобрен je од стране оснивача Наручиоца - Града Новог Сада, Решењем о давању 
сагласности на Програм пословања Јавног комуналног Предузећа „Чистоћа“ Нови 
Сад за 2018. годину, број: 352-1/2017-1243-I од дана 27.12.2017. године.  

Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2018-32-II од дана 
17.01.2018. године, дата је претходна сагласност Јавном комуналом предузећу 
„Чистоћа“ Нови Сад да у складу са законом и другим прописима покрене поступке 
јавних набавки добара, услуга или радова предвиђених Планом набавки Јавног 
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину. 
 

Наручилац даље наводи да је Управа за јавне набавке својим Мишљењем (бр. 
011-00-200/14 од дана 19.06.2014. године) утврдила следеће: „мишљења смо да 
Наручиоци нису у обавези да примењују одредбе Закона за закључивање уговора о 
обављању привремених и повремених послова“.  

У наведеном мишљењу  се инсистира на обезбеђивању начела конкуренције 
међу понуђачима, у овом случају омладинско студентским задругама.  

Наручилац је одлучио да управо спровођењем јавне набавке обезбеди 
најширу могућу конкуренцију међу омладинско студентским задругама које и једине 
имају право учешћа у овом поступку јавне набавке. 
 

Захтеве за изменом конкурсне документација број: 3014 и 3056 од дана 
01.03.2018. године, Наручилац није у могућности да прихвати јер, као што је већ 
речено, назив позиције у Плану јавне набавке за 2018. годину је: „Услуге ангажовања 
лица преко омладинско студентске задруге“. Дакле, све и да Наручилац жели да 
поступи према захтеву заинтересованих лица тј. да измени услове из своје конкурсне 
документације, то није у могућности да учини из разлога што би, без обзира на 
учињене измене, предмет јавне набавке морао да остане истог назива, будући да је 
везан за одговарајућу, већ цитирану позицију из Плана јавних набавки Наручиоца 
која се зове: „Услуге ангажовања лица преко омладинско студентске задруге“.  
 

Наручилац посебно напомиње да је његов План јавних набавки за 2018. 
годину објављен је на Порталу јавних набавки још 11.01.2018. године, а Претходно 
обавештење број: 322 о намери Наручиоца да спроведе предметну јавну набавку на 
Порталу и интернет страници Наручиоца дана 10.01.2018. године. На основу напред 
наведеног, неспорно је да је свако заинтересовано лице већ у том тренутку знало за 
наведену позицију у Плану јавних набавки и намеру Наручиоца да ову јавну набавку 
спроведе. 
 

У складу са називом предметне набавке Наручилац је израдио и Конкурсну 
документацију поштујући одредбе ЗЈН. и сва остала законска и подзаконска акта који 
се односе на предметну набавку. 

Чланом 198. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС и 113/2017) утврђено је да Послодавац може 
за обављање повремено привремених послова да закључи уговор са лицем које је 
члан омладинске и студентске задруге у складу са прописима о задругама.  

Наручилац је Конкурсном документацијом одредио да ће се у поступку 
реализације уговора закључивати појединачни Тројни уговори између Наручиоца, 
Задруге и сваког ангажованог задругара. Тројни уговор се закључује на рок од 
најдуже 120 радних дана, а све у складу са чланом 197. Закона о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС и 
113/2017).   
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Чланом 11. Закона о задругама („Сл. гласник РС“ бр. 112/2015) одређено је да 
студентско омладинске задруге, на организован начин обезбеђују задругарима 
обављање привремених и повремених послова код привредних субјеката у складу са 
прописима којима се уређује област рада, а у циљу стицања допунских средстава за 
школовање и задовољење основних социјалних, културних и других личних и 
заједничких потреба.   

Описи послова описани на позицијама 1., 2., 3., 4. и 7. у Техничкој 
спецификацији су описи послова са повећаним ризиком, а све у складу са Актом о 
процени ризика Наручиоца. 
 
Наручилац је у Конкурсној документацији навео: 
„Наручилац ће све задругаре који обављају послове са повећаним ризиком пре 
започињања посла обучити за безбедан и здрав рад.  
Наручилац ће све задругаре  обучити, оспособити за противпожарну заштити у 
складу са Законом о заштити о пожара и извршиће проверу знања – тестираће 
задругаре.  
Сви упућени задругари пре започињања посла дужни су да изврше лекарски преглед  
и о томе доставе уверење Наручиоцу. 
Трошкове лекарског прегледа сноси Наручилац.„ 
 

На основу Мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду, бр. 011-00-00064/2015-
01 од 19.11.2015. године утврђено је да незапослено лице може бити ангажовано за 
потребе послодавца на основу уговора о повремено привременим пословима и за 
радна места са повећаним ризиком, али само ако испуњава опште и посебне услове 
који су дефинисани за такав посао Законом о безбедности и здрављу на раду, као и 
актом о процени ризика на радном месту и радној околини.“  

У чл. 4. тачка 16. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон) утврђено је да је радно место с 
повећаним ризиком јесте радно место утврђено актом о процени ризика на коме, и 
поред потпуно примењених мера у складу са овим Законом, постоје околности које 
могу да угрозе безбедност и здравље запосленог. 

У чл. 32. став 4. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон) утврђено је да је запослени дужан да 
ради на радном месту с повећаним ризиком, на основу извештаја службе медицине 
рада, којим се утврђује да је здравствено способан за рад на том радном месту. 
У чл. 38. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – Одлука УС и 113/2017) утврђено је да уговор о раду може да се 
закључи за послове са повећаним ризиком, утврђеним у складу са законом само ако 
запослени испуњава услове за рад на тим пословима. 
 

У чл. 197. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - Одлука УС и 113/2017) утврђено је да послодавац може 
за обављање послова који су по својој природи такви да не трају дуже од  120 радних 
дана у календарској години да закључи уговор о обављању повремених и 
привремених послова са: 
1) незапосленим лицима, 
2)  запосленим који ради непуно радно време  - до пуног радног времена,  
3) корисником старосне пензије.  
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Сходно претходно наведеном, при обављању послова на радном месту с 

повећаним ризиком постоји опасност од повређивања запосленог, односно и поред 
потпуно примењених мера утврђених актом о процени ризика на радном месту и 
радној околини постоје околности које могу да угрозе безбедност и здравље 
запосленог. Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 
101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон) као и Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС и 113/2017) 
прописано је да на радном месту са повећаним ризиком може да ради само 
запослени који је на основу извештаја надлежног здравственог органа здравствено 
способан за рад на тим пословима.  

У конкретном случају, незапослено лице може бити ангажовано за потребе 
послодавца на основу уговора о повремено привременим пословима и за радна 
места с повећаним ризиком, али само ако испуњава опште и посебне услове који су 
дефинисани за такав посао Законом о безбедности и здрављу на раду, као и Актом о 
процени ризика на радном месту и радној околини.  
 

Сходно чл. 20. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 
(„Сл. гласник РС“. бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017 – др. Закон) 
Агенција за запошљавање не може да се бави запошљавањем малолетних лица, као 
ни запошљавањем на пословима са повећаним ризиком, у складу са прописима који 
уређују одговарајући област.  
 

У постављању захтева који се морају испунити да би се учествовало у 
поступку јавне набавке, Наручилац није обавезан да их дефинише тако да захтеве 
могу да испуне и свако правно или физичко лице заинтересовано за закључење 
уговора, већ је потребно да исте одреди тако да буду у складу са његовим 
потребама, а да при том постоји довољан број понуђача који може да их испуни, што 
код предметне набавке и јесте случај. 
     

 Наручилац је при изради Конкурсне документације поступио у складу са 
Законом о јавним набавкама али и у складу са свим осталим законима којима се 
уређује област која је предмет набавке.  
       

Одговор Наручиоца објављује се истовремено на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Наручиоца. 
 
 

Комисијa за јавну набавку 
 


