број: 01-4404/4-1
датум: 12.09.2018.
На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) Комисија Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
(у даљем тексту: Наручилац) у поступку јавне набавке услуга број ЈНО 8/18 ,,Услуге
омладинске задруге за период до 12 месеци“ даје
Појашњење конкурсне документације
1.Питање заинтересованог лица:
У конкурсној документацији – Упутство понуђачима како да сачини понуду под редним бројем
26. Заштита права понуђача наводите да је за подношење захтева неопходно уплатити таксу од
60.000,00 динара, а у моделу уговора кажете да је процењена вредност набавке од 10 милиона.
Колика је такса за подношење захтева за заштиту права?
1.Одговор комисије наручиоца:
Сагласно члану 156. ЗЈН такса за подношење захтева у отвореном поступку јавне набавке је
120.000,00 динара.
2. Питање заинтересованог лица:
Неопходно је да имате једнак третман према свим понуђачима односно задруге и други
привредни субјекти (потенцијални понуђачи) приликом давања цене а то није технички могуће
јер сте онемогућили – критеријум оцене понуда страна 10 – бруто основица (радни час) је
много нижа за задругаре него за друге потенцијалне понуђаче (привредне субјекте).
-

обрасцем понуде – страна 17;

-

обрасцем структуре цене – страна 21;

-

члана 3. Модела уговора.

Још једном напомињемо да су сви понуђачи који нису задруге хендикепирани у старту због
другачијег обрачуна зарада (порези и доприноси).
2.Одговор комисије Наручиоца:
Сходно члану 61. ЗЈН Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије као наручилац
ниједним својим поступањем нити актом није повредио начело обезбеђивања конкуренције
посебно имајући у виду чињеницу да на територији Републике Србије на којој се примењује
Закон о јавним набавкама постоји велики број омладинских/студентских задруга које засигурно
својим радом омогућавају да начело конкуренције у потпуности буде обезбеђено.
Наручилац је поступио у свему у складу са чланом 70. Став 1. Закона о јавним набавкама те је
техничку спецификацију одредио на такав начин што је услуге које су предмет јавне набавке
описао на објективан начин, који у потпуности одговоаразахтевима и потребама наручиоца.

Захтеви и потребе Наручиоца условљени су пре свега максималним бројем извршиоца на
привремено-повременим пословима у складу са Уредбом о псотупку за прибављање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава, као и усвојеним Планом набавки односно висином опредељених средстава за
предметну јавну набавку.
У складу са чланом 9. ЗЈН Комисија напомиње да је ангажовање незапослених лица на
привремено-повременим пословима захтева знатно већа новчана средства у доносу на она која
су опредељена обзиром да се на њихову зараду обрачунавају процентуално већи порези и
доприноси него што је то у случају лица ангажованих посредством омладинских односно
студентских задруга.
Надаље, на основу одредби Закона о младима („Сл. гласник РС“; 50/2011) и Националне
стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године Завод за спорт и медицину спорта
Републике Србије предвидео је могућност запошљавања и лица на редовном школовању
нарочито имајући у виду да су потребе првенствено оријентисане на места која не захтевају
одређене специјализоване вештине за које је неопходна висока стручна спрема.
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“,
36/2009...113/2018 – др.закон) је предвиђен рад агенција као и њихов опис послова у којима се
не помиње ангажовање радника путем уговора о привремено-повремним пословима као ни
уговор о раду на одређено као најчешћи облици ангажовања радника. Члан 6. Закона о
запошљавању предвиђа шта агенције могу да раде.
Сходно свему горе наведеном, Комисија наручицоа је при ставу да предметним дефинисањем
техничке спецификације у конкурсној документацији није дошло до повреде одредби ЗЈН-а
односно да није потребе извршити измене конкурсне документације.
3. Питање заинтересованог лица:
Молимо да се изјасните да ли ангажовани извршиоци свих понуђача (члан 12. став 1.) морају
бити:
1. У радном односу (члан 5. Закона о раду);
2. Ван радног односа (члан 197. Закона о раду).
3. Одговор комисије наручиоца:
Ангажована лица могу бити ангажована и као лица у радном односу и као лица ван радног
односа.
За сва даља питања и појашњења стојимо Вам на располагању.
Комисија наручиоца за предметну јавну набавку услуга
У складу са чланом 63. став 3. Закона објавити на:
- порталу ЈН;
- интернет страници Наручиоца.
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