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Веза: Јавне набавке мале вредности – регрутовање кадрова, ЈН бр. 09/20 

 

 

Дана 07.07.2020.године, заинтересовано лице је поставило питање за појашњење 

конкурсне документације у поступку јавне набавке – регрутовање кадрова, ЈН бр. 09/20, 

који спроводи Национална корпорација за осигурање стамбених кредита, наводећи да је 

наручилац не сме да избегава примену Закона о агенцијском запошљавању и Закон о 

јавним набавкама (нови), те је упозорио на одредбу ЗЈН, да је ништав сваки уговор 

стечен противно закону, уз закључак да очекује прилагођавање конкурсне документације 

законима државе. 

Поступајући по претходно наведеном захтеву, наручилац је дана 07.07.2020.године 

захтевао појашњење од заинтересованог лица у ком делу сматра да је потребно 

усаглашавање конкурсне документације са Законом о агенцијском запошљавању и 

Законом о јавним набавкама (новим). 

Изјашњавајући се на наведени захтев за конкретизациојом начина на који је потребно 

ускладити конкурсну документацију са поменутим законским прописима, 

заинтересовано лице је навело да ,,регрутовање кадрова потпада под услуге агенцијског 

запошљавања“ и да је обавезан услов за учешће у по члану 75. став 1. ЗЈН лиценца за 

послове агенцијског запошљавања. У прилогу је достављено Решење министарства за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања којим је издата дозвола за рад агенције за 

привремено запошљавање привредном друштву. 

 

Одговор наручиоца: 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације ради обезбеђивања веће 

конкуренције у предметном поступку и продужити рок за подношење понуда, у складу 

са чланом 63. став 5. ЗЈН. 

Наручилац се приликом разматрања захтева за појашњење конкурсне документације 

руководио и мишљењем изнетим у одлуци Републичке комисије, бр. 4-00-247/2018 од 

13.04.2018.године. 

С обзиром на измене које је потребно извршити у делу спецификације услуга, обавезних 

и додатних услова за учешће у поступку набавке, обрасца структуре понуђене цене и 

модела уговора, наручилац ће извршити потребне измене и објавити измењен текст 

конкурсне документације. 

 

 

 

      

Представник наручиоца 
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