
 
Република Србија   
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Апатин 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН 
Број: 404-29/2020-IV 
 Дана:  3.3.2020. године 
             Апатин 
  

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/2012 и 14/2015, 68/2015), Наручилац, Општинска управа општине Апатин  објављује: 
 

Додатне информације и појашњења 
 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ПО ПАРТИЈАМА 

1. ПАРТИЈА  -  УСЛУГА ЧИШЋЕЊА 

2. ПАРТИЈА -  УСЛУГА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ЈАВНА НАБАВКА БР.10/2020 
 
 Потенцијални понуђачи су за потребе учествовања у предметном поступку јавне 
набавке дана 29.02.2020. и 3.3.2020. године електронским путем доставили захтеве за додатне 
информације или појашњења: 
 
ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА 1. 
 

Pitanja za partiju 1 i 2: 
1. Da li je za obe partije neophodan dokaz iz čl.75.st.1.tačka 5) ? 
2. Navedite šta reguliše ISO 22001, iz koje je godine, da li mora reguisati predmetnu oblast 
nabavke(održavanje higijene, agencijsko zapošljavanje)? 
3. Da li kompanija koja NEMA dozvolu državnog organa po čl.75.st.1, tačka 5) ispunjava 
uslov ako podnese sertifikate koji definišu oblast agencijskog zapošljavanja? Na osnovu kojih 
odredbi ZJN ćete uvažiti eventualno takav sertifikat za agencijsko zapošljavanje(nema 
dozvolu, ima sertifikat)? 
4. Da li Izjava o ispunjavanju dodatnih uslova podrazumeva izjavu o ispunjavanju uslova 
kapacitet-sredstva za rad(partija 1)? 
5. Da li se podrazumeva da Polisa osiguranja za nezgode mora obuhvatiti SVE zaposlene 
ponuđača? 
6.Pojasnite koji je dokaz za dodatni uslov: ponuđač je dužan da obezbedi lekarske 
preglede(partija 1)? 
7.Da li uslov 12 izvršilaca podrazumeva 12 izvršilaca na poslovima čišćenja(partija 1)? 
8.Koliko zaposlenih ima Naručilac? 
9.Da li su usklaženi iznosi zarada i ostalih naknada i prava iz Kolektivnog ugovora radnika 
Naručioca i pozicija(radnika) koji su predmet nabavke, odnosno da li imaju ista prava po 
Zakonu o agencijskom zapošljavanju? 
10.Zašto u tehničkoj specifikaciji partije 2 nigde ne navodite da će se nužno primenjivati 
Zakon o agencijskom zapošljavanju? 



11.Koja je svrha kadrovskih kapaciteta van radnog odnosa ako Zakon prepoznaje samo oblik 
zapošljavanja-radni odnos na (ne)određeno vreme? 
 
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 1. 
 
1. Да, за обе партије је неопходан доказ из чл. 75. ст 1. т. Закона о јавним 
набавкама. 
2. У Првим изменама конкурсне документације Наручилац је брисао ИСО 22001  у 
обе партије. 
3. У Првим изменама конкурсне документације Наручилац је ДОДАО обавезни 
услов - дозволу државног органа по чл. 75. ст.1, тачка 5). 
Сви понуђачи морају имати дозволу државног органа (лиценцу) . 
4. Да. У конкурсној документацији наведено је да је доказ -  Изјава понуђача на свом 
меморандуму. 
5. Да. 
6.          У Првим изменама конкурсне документације Наручилац је брисао тај услов. 
7.          Не.  
8.          83  
9.         Да. Зараде су усклађене са зарадама код Наручиоца и остварују иста права као 
запослени код Наручиоца. 
10.     Позив и Конкурсна документација  бр. 10/2020 објављени су 28.2.2020. године,  
пре почетка примене Закона о агенцијском запошљавању, који се примењује од 
1.3.2020. године.  
11.    У Првим изменама конкурсне документације Наручилац је брисао те облике 
запошљавања. 
 
ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА 2. 
 
1.da je na ovim nabavkama za obe partije neophodna dozvola državnog organa po čl.75.st.1 
tačka 5)-Licenca,. a po Zakonu o agencijskom zapošljavanju a što ste izbegli da navedete na 
partiji 2. 
 
2.Da svi ponuđači koji podnose sertifikate o integrisanim standardima: 
- moraju imati dozvolu državnog organa(licencu) 
- da svaki sertifikat mora regilisati oblast: agencijsko zapošljavanje 
Dakle. u pitanju je kumulativni uslov(da nosilac licence ima dozvolu državnog organa i 
sertifikat) a nikako zajednički: licencu jedan ponuđač a sertifikat recimo Član grupe? 
 
3. Da li svi sertifikati moraju regulisati oblast predmeta nabavke: agencijsko zapošljavanje? 
 
 
ОДГОВОРИ:  
 

1. За обе партије је потребна дозвола државног органа по члану 75. ст. 1.т. 5. 
Закона о јавним набавкама. 
Имајући у виду наведено, Наручилац ће извршити измену конкурсне 
документације. 
 



2. Да, сви понуђачи морају имати дозволу државног органа (лиценцу) у складу са 
чл. 3. Закона о агенцијском запошљавању ("Службени гласник РС", бр. 86/2019) 
Поседовање стандарда, наручилац је брисао  као додатни услов . 
У Конкурсној документацији, на стр. 35.  наводи се:  
 

“Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из дела 5.1. 

конкурсне докумнетације - тач. 1) до 5), а додатне услове испуњавају заједно. 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:  

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.” 

Дакле, додатне услове заједно испуњавају понуђачи из групе понуђача, у складу са чл. 81. ст. 2 

Закона о јавним набавкама.  

3. У Првим изменама конкурсне документације Наручилац је брисао сертификате у 

Партији 2.  

 
ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА 3. 
 

 У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗЈН), упућујемо Вам захтев за додатним информацијама и 

појашњењима у вези припремања понуде за jавну набавку, ЈН бр 10/2020: 

1. У делу додатних услова за финансијски капацитет захтевате да је понуђач у периоду од 

претходне три године (2017., 2018., 2019.) до дана истека рока за подношење понуда остварио 

приход од продаје, у минималном износу од 6.500.000,00 динара, а као доказ, између осталог 

наводите „финансијске извештаје –билансе успеха за оне године за које биланс успеха није 

објављен)“ 

Подсећамо да је рок за доставу коначних финансијских извештаја за претходну годину, 2019. 

годину, 30.6.2020. године, те тако није могуће доставити тражено за 2019. годину. Молимо вас 

да у том делу измените конкурсну документацију брисањем траженог услова за 2019. годину. 

2. У делу додатних услова за пословни капацитет, навели сте да захтевате и копије сертификата 

ISO 10002 и ISO 220001.  

 Сматрамо да је захтев Наручиоца у овом делу неоправдан, јер предметни стандарди-

сертификати нису у логичкој вези са предметом јавне набавке и без оправданог разлога исти 

ограничава конкуренцију, при чему ISO 220001 и не постоји, те претпостављамо да је 

наручилац мислио на ISO 22001. Поред наведеног, не видимо у конкурсној документацији и 

техничкој спецификацији, из ког разлога Наручилац сматра да понуђачи који се баве услугама 

одржавања хигијене (и то у овом случају екстерним вршењем услуге), односно услугама 

запошљавања требају да поседује наведене сертификате. У вези наведеног постоје одлуке у 



погледу других сертификата (који такође нису у логичкој вези са предметом јавне набавке), 

чије је прописивање у додатним условима Републичка комисија за заштиту права у поступцима 

јавних набавки, оценила као супротне одредбама ЗЈН (Решења бр. 4-00-1097/2015; 4-00-

1855/2016). Прописивањем додатног услова, наведених у овом захтеву, Наручилац крши ЗЈН, 

јер супротно одредбама члана 76. став 6. ЗЈН, прописује додатни услов који није у логичкој 

вези са предметом конкретне јавне набавке, јер предметну услугу уредно могу извршити и 

други понуђачи који немају имплеметниране спорне сертификате, сужава конкуренцију и 

врши фаворизацију супротно одредбама члана 10. став 1. и став 2. ЗЈН.   

  

ОДГОВОРИ:  
1. У Првим изменама конкурсне документације Наручилац је извршио измену периода. 

2. Наручилац је извршио измену конкурсне документације. 

 

Комисија за јавне набавке 10/2020 


