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У складу са чл.63. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15) и 

захтева једног од потенцијалних понуђача за појашњењем везано за јавну набавку бр.  ЈНОП-

У-63/2020-ГМ, набавка услуга агенцијског запошљавања, „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови 

Сад доставља следеће појашњење: 

 

 

 

U konkursnojh dokumentaciji predmetne javne nabavke u poglavlju IV „USLOVI ZA UČEŠĆE 

U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE 

DOKAZUJE ISPUNjENOST TIH USLOVA“, pod traženim DODATNIM USLOVIMA ZA 

UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 76. ZJN u podtački 6.2. Poslovni 

kapacitet u pogledu neophodnog poslovnog kapaciteta, zahtevani uslov je: 

•     „da je ponuđač u predhodnoj godini (2017, 2018 i 2019) pružao usluge posredovanja pri 

zapošljavanju u zbirnom iznosu od najmanje 40.000.000,00 dinara bez pdv-a, što dokazuje 

dostavljanjem: 

-  Popunjen, potpisan i overen obrazac Referentna lista (Obrazac 7) I popotvrde za reference, 

(Obrazac  8) koje moraju biti popunjene, potpisane i overene pečatom referentnih naručilaca – 

kupaca.“ 

U navedenom Obrazcu 7, REFERENTNA LISTA trži se lista naručioca „u postupku javne 

nabavke izvršene usluge agencijskog zapošljavanja radnika“. 

 

Napominjemo da je Zakon o agencijskom zapošljavanju ("Službeni glasnik RS", broj 86/2019) 

stupio na snagu dana 14.12.2019. godine a počeo da se primenjuje od dana 01.03.2020. godine. 

Propis formalnopravno nema pravnog predhodnika. 

 

Pitanje 1 
Da li se tražene reference za 2017, 2018, i 2019. godinu, mogu dostaviti po drugom osnovu osim 

po osnovu pružanju usluge o agencijskom zapošljavanju radnika, a pre svega imajući u vidu da taj 

model agencijskog zapošljavanja nije ni postaojao za traženi period?  

U tom pogledu predlažemo izmenu tenderske dokumentacije s obzirom na gore navedeno. 

 

Pitanje 2 
Na koji način ponuđači mogu da dokažu tražene reference? 

  
 

 
  НОВИ САД 
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Питање 3: 

Да ли је уговор приложен уз конкурсну документацију подложан изменама или не? Да ли 

су могуће измене уколико се уговорне стране договоре након одабира понуђача или се 

мора потписати тако како је наведено у конкурсној документацији?  

 

 

 

Одговор/Појашњење 1:  

 

Као што је наведено поглављу IV, подтачка 6.2 : 

„У погледу неопходног пословног капацитета услов је да је понуђач у претходне три године 

(2017, 2018 и 2019) пружао услуге посредовања при запошљавању у збирном износу од 

најмање 40.000.000,00 динара без пдв-a, што доказује достављањем: 

Попуњен, потписан и оверен образац Референтна листа (Образац 6) И попотврде  за  

референце, (Образац 7)  које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом 

референтних наручилаца – купаца.“ 

 

У образац „Референтна листа“ се уносе сви тражени подаци.  

Обрасцима „Потврда за референце“ се доказују подаци који су унети у образац „Референтна 

листа“. 

 

 

 

 

Одговор/Појашњење 2:  
Понуђач може поднети понуду самостално, са подизвођачем или као група понуђача. 

Начин подношења понуда и доказивање тражених услова наведени су у поглављу VIII 

„Упутство понуђачима како да сачине понуду“ , тачка 6. и подтачке 6.1 и 6.2. (у складу са 

чланом 80. и 81. ЗЈН) 

   

 

 

 

Одговор/Појашњење 3: 

 

Као што је наведено у напомени у моделу уговора ( страна 29. конкурсне документације) 

понуђач је у обавези да потпише  модел уговора и тако се изјасни да је у свему сагласан са 

моделом уговора и да прихвата да исти закључи у свему у складу са моделом уговора из 

предметне конкурсне документације. Измене у току трајања уговора су могуће у складу са 

чланом 115. ЗЈН. 


