
Питање 1: 

Јел морамо да будемо регистровани као студентска/омладинска задруга да би смо могли да 

учествујемо у јавној набавци? Иако смо фирма која запошљава преко 400 људи, по разним 

основама Закона о раду, и уписани у регистар понуђача. Зар не мислите да се тиме вређа начело 

једнакости понуђача, с обзиром на циљ јавне набавке? 

Одговор 1: 

Приликом планирања, а касније и покретања поступка и састављања конкурсне документације за 

ову јавну набавку, Електротехнички факултет Универзитета у Београду као Наручилац се 

определио да набавку услуге посредовања у ангажовању потребних кадрова за повремене и 

привремене послове повери студентским/омладинским задругама из следећег разлога: као 

високошколска установа која своју делатност обавља у складу са Законом о високом образовању, 

подржава институцију студентског (омладинског) задругарства због његове традиције, економско-

социјалне, хумане и образовно васпотне функције. Чланом 198.Закона о раду, регулисано је да 

послодавац може за обављање привремених и повремених послова да закључи уговор са лицем 

које је члан омладинске и студентске задруге у складу са прописима о задругама. 

Због претходно наведених разлога а нарочито због специфичних послова за које ће студенти бити 

ангажовни, Електротехнички факултет Универзитета у Београду као Наручилац је одлучио да своје 

потребе за ангажовањем кадрова ради обављања привремених и повремених послова оствари 

управо преко легитимних удружења студентске и омладинске популације, те је у том смислу у 

потпуности поступио у складу са одредбама Закона о јавним набавкама као и Закона о раду. 

У постављању захтева који се морају испунити да би се учествовало у поступку, Наручилац није 

обавезан да их дефинише тако да ове захтеве може да испуни свако од правних или физичких 

лица заинтересованих за закључење предметног уговора, већ је потребно да исте одреди тако да 

буду у складу са његовим потребама, а да при том постоји довољан број понуђача који може да их 

испуни, што код предметне набавке и постоји. 

Питање 2:  

Услов бр.6, на страни 6 је ДИСКРИМИНАТОРСКИ (јер захтевате 1000 чланова, од тога 30 ваших 

студената?) те захтевамо његово брисање. По чему би нека агенција из Београда која ангажује 

ваше студенте била квалификованија од било које друге агенције која запошљава и Ваше и неке 

друге студенте? 

Напомињемо да се пословни приход може доказати и изводом биланса стања и билансом успеха 

као и извештајем БОН ЈН. 

Одговор 2: 

Наручилац је изузетно водио рачуна у дефинисању услова а имајући пре свега у виду сопствене 

потребе. С тим у вези наглашавамо: више од 90% послова за које ће бити ангажована лица за 



привремене и повремене послове, су стручни послови у настави и лабораторијама те је због тога 

неопходно да то буду особе које су студенти нашег факултета (и то не бруцоши, већ студенти 

виших година који поседују потребна знања). 

У доказивању додатних услова, биће додата могућност доказивања путем БОН ЈН који издаје АПР 

и у том смислу биће измењена конкурсна документација. 


