
 
 

 

Број: 7214-2/17         

Датум: 24.03.2017. 

  

 

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

задруге  

 

Од стране потенцијалног понуђача дана 23.03.2017. 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 15/36 наведено да понуђач поседује важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке; у овом случају – да понуђач има важећу 

лиценцу Министарства за рад, запошљавања борачка и социјална питања за рад у области 

запошљавања. 

Појашњење у вези са наведеним је: Да ли је наведени услов неопходан имајући у виду чињеницу 

да за обављање послова који су предмет ове јавне набавке а то су услуге – ЈН 11/17 ОП – Услуге 

омладинске задруге, позитивно правним прописима није предвиђена дозвола надлежног органа 

како је то предвиђено чланом 75 ЗЈН. Овде напомињемо да Законом о запошљавању и осигурању 

за случај незапослености у члану 20. Агенцију за запошљавање (у даљем тексту: агенција) оснивају 

правна и физичка лица ради обављања послова запошљавања, и то: обавештавања о 

могућностима и условима запошљавања, посредовања у запошљавању у земљи и иностранству, 

професионалне оријентације и саветовања о планирању каријере и спровођења појединих мера 

активне политике запошљавања, на основу уговора са Националном службом. 

Тумачећи члан 20. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Закон), јасно је 

да се лиценца која је захтевана конкурсном документацијом не односи на предмет ове јавне 

набавке јер се иста издаје Агенцијама за запошљавање а искључиво за обављање делатности из 

члана 20. Закона, па поседовање исте, не може бити обавезан услов за учешће у овом поступку.“ 

 

Одговор:  

Дозвола која је захтевана конкурсном документацијом не односи на предмет ове јавне 

набавке па је у складу са тим урађена измена на 15, 16 и 17 страни конкурсне документације. 

Измењена конкурсна документција 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

