
 
 

 

Број: 7343-2/17         

Датум: 27.03.2017. 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење за јавну набавку услуга – ЈН 11/17 ОП – Услуге омладинске 

задруге  

Од стране потенцијалног понуђача дана 24.03.2017. године у писаном облику достављен је захтев 

за додатним информацијама и појашњењем. 

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015)  Наручилац доставља следећу информацију: 

 
1. Питање: 
„На страни 05/37 наведено је да пружалац услуге има обавезу да закључи Уговоре о раду 

са извршиоцима, а на страни 09/37 да наручилац извршава плаћање за ефективне радне сате, те 

да пружалац услуга испаћује нето зараду и  накнаду трошкова превоза. 

На чији терет иду трошкови превоза? 

На чији терет иде накнада зарада извршиоцима за време коришћење годишњег одмора, 

боловања (привремене спречености за рад услед болести или повреде на раду), плаћеног 

одсуства и других одсуствовања са рада у скаду са законом? 

Да ли наручилац захтева исплату зараде увећану за минули рад? 

Сходно да је предмет набавке Услуге студентске – омладинске задруге, а Законом о 

платама и Законом о раду и Законом о Задругама дефинисано је више категорија (статуса) 

чланова ОЗ како одредити бруто зараду за поједине позиције ако сте ви у техничком задатку да 

страни 26/37 дали табелу за једну категорију?“ 

 

Одговор:  

На страни 05/37 наведено је да пружалац услуге има обавезу да закључи одговарајуће 

Уговоре са извршиоцима како то пише у Измењеној конкурсној документцији која је дана 

23.03.2017. године објављена на Порталу јавних набавки, као и на интернет страници: 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke. 

 
На страни 09/37 конкурсне документације наведено је да: „Наручилац  је у  обавези да 

изврши плаћање само за ефективно остварене радне сате (извршене радне часове), за укупан 

број извршилаца који су за потребе Наручиоца ангажовани у месецу за који се врши обрачун. 

Нето зараду и накнаду трошкова превоза Пружалац услуге је у обавези да редовно 

исплаћује извршиоцима месечно уназад, најкасније до 20-ог у текућем месецу за предходни 

месец, и да Наручилац  у року од 10 дана од дана исплате достави доказе о исплаћеним нето 

зарадама, накнадама трошкова и плаћенима порезима и доприносима.“ 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke


 
 

Трошкови зарада и трошкови превоза извршиоца падају на терет Наручиоца. 

Извршиоцима није предвиђена накнада за време коришћење годишњег одмора, боловања 

(привремене спречености за рад услед болести или повреде на раду), плаћеног одсуства и других 

одсуствовања са рада у скаду са законом, као ни исплата зараде увећане за минули рад. 

 

На страни 26/37 и 27/37 конкурсне документације су дате две табеле и њима су 

обухваћене обе категије запослених у омладинским задругама. Ова допуна је урађена у 

Измењеној конкурсној документцији која је дана 23.03.2017. године објављена на Порталу 

јавних набавки, као и на интернет страници: http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke. 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke

