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Трошкови као што су: трошкови боловања, породиљског одсуства, годишњег одмора, 
рада за време државних празника и недељом,  прековременог рада и рада ноћу се 
посебно исказују у фактури и падају на терет Наручиоца. 
2. Обим и опис услуге: 
Табеларни приказ послова и радних задатака са неопходном стручном спремом за 
извршавање истих. 
 

 
Радно место Стручна спрема

Редован рад
Група Нето у дин./РЧ

I 

Износач смећа, Чистач – перач, 
Радник зеленила, Радник на 
одржавању гробља, Радник на котлу-
ложач, Хигијеничар, Радник на 
сортирању отпада, Помоћни радник у 
кухињи, Помоћни радник Основна 130

II Косач Основна 137

III Возач теренског возила, Возач мале 
чистилице Основна 165 

IV Возач булдожера, Возач погребног 
возила Основна 170 

V 

Руковалац парним котлом, Портир, 
Возач теретног моторног возила (Ц и 
Е категорија) IV/ III 172

VI 
Руковаоц пољопривредним и 
грађевинским машинама II/I 175

VII Руковаоц рециклажне пресе, Вагар IV/ III 185

VIII Водоинсталатер, Електричар IV/ III 189

IX Аутомеханичар,  Аутоелектричар IV/ III 195

Х 
Административни радник, Благајник, 
Возач путничког возила IV/ III 201

ХI 
Продавац погребне опреме, 
Контролор обухвата, Техничар IV 230

ХII Програмер, Економиста VII/ VI 275

ХIII Правник VII/ VI 287
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Посебни захтеви везани за предметну јавну набавку:  
Место извршења услуга: У складу са усвојеним Програмом пословања ЈКП „Обреновац“ – 
Обреновац и захтевом наручиоца (нпр. Зелена и Сточна пијаца, Старо и Ново гробље, градско 
минерално купатило (обреновачка Бања), постројење за секундарну сепарацију отпада, 
рециклажно двориште, улице, тротоари јавне зелене површине и друге јавне површине на 
територији Градске општине Обреновац, дирекција предузећа, магацин и др.). 
Квалитет и начин утврђивања квалитета (потреба за одређивањем комисије за надзор): 
Наручилац од извршиоца услуга захтева највиши могући степен квалитета услуга које су предмет 
јавне набавке, односно квалитет услуга не може бити мањи од до сада достигнутог стандарда за 
ову врсту услуга у складу са важећим прописима који важе у комуналним делатностима. Начин 
спровођења контроле и квалитета извршења услуга одређује и врши наручилац преко комисије за 
надзор која ће бити образована у складу са Интерним актом наручиоца из члана 22. Закона о 
јавним набавкама. Извршилац услуга је у потпуности одговоран наручиоцу за благовременост, 
квантитет и квалитет извршене услуге. Понуђач је дужан да уступи људске ресурсе обучене за 
безбедан и здрав рад у складу са пословима које ће обављати, а у свему према прописима о 
безбедности и здрављу на раду. За сваког уступљеног радника изабрани понуђач је у обавези да 
достави образац 6 из Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду (Сл. 
гласник РС бр. 62/07). Наглашавамо да је изабрани понуђач у обавези да са свим радницима које 
ће уступити на извршењу уговорних обавеза по основу ове јавне набавке закључи или има 
закључен уговор о раду на одређено или неодређено време и да благовремено измирује све 
обавезе по том основу, током читавог периода важења овог Уговора, о чему ће сваког месеца 
достављати доказе Наручиоцу. 
Рок извршења услуге: Понуђач је дужан да одмах у року не дужем од 2 (два) радна дана 
обезбеди сукцесивно извршење услугеу складу са конкретним потребама и на конкретан захтев 
Наручиоца.Уговор се закључује на период од три године, односно до реализације уговорене 
вредности. 
НАПОМЕНЕ:  
Оквирни број радних сати на месечном нивоу износи 174 часа, на основу чега је понуђач 
дужан да дефинише цену услуге по радном часу за сваку од 13 група радника. 
Укупан збир свих појединачних цена за сваку групу радника представља критеријум за рангирање 
понуда.  
 Извршиоци према захтеваним радним местима морају испуњавати минимум услова у 

погледу стручне спреме. 
 Радна места са повећаним ризиком јесу: износач смећа, чистач-перач, косач, радник 

зеленила, радник на одржавању гробља, радник на сортирању отпада, помоћни радник, 
руковалац парним котлом, радника на котлу-ложач, возач теретног моторног возила, 
хигијеничар, помоћни радник у кухињи, руковаоц пољопривредним и грађевинским машинама, 
возач мале чистилице, возач булдожера, возач погребног возила, портир, руковаоц рециклажне 
пресе, водоинсталатер, аутомеханичар, аутоелектричар, електричар, возач путничког возила.  
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делатностима. Начин спровођења контроле и квалитета извршења услуга одређује и врши 
наручилац преко комисије за надзор која ће бити образована у складу са Интерним актом 
наручиоца из члана 22. ЗЈН. Извршилац услуга је у потпуности одговоран наручиоцу за 
благовременост, квантитет и квалитет извршене услуге.Понуђач је дужан да уступи људске ресурсе 
обучене за безбедан и здрав рад у складу са пословима које ће обављати, а у свему према 
прописима о безбедности и здрављу на раду. За сваког уступљеног радника изабрани понуђач је у 
обавези да достави образац 6 из Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на 
раду (Сл. гласник РС бр. 62/07). Наглашавамо да је изабрани понуђач у обавези да са свим 
радницима које ће уступити на извршењу уговорних обавеза по основу ове јавне набавке закључи 
или има закључен уговор о раду на одређено или неодређено време и да благовремено измирује 
све обавезе по том основу, током читавог периода важења овог Уговора, о чему ће сваког месеца 
достављати доказе Наручиоцу. 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока 
важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока 
важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може мењати 
понуду. 
 
НАПОМЕНЕ:  
 Оквирни број радних сати на месечном нивоу износи 174 часа, на основу чега је понуђач 

дужан да дефинише цену услуге по радном часу за сваку од 13 група радника. 
 Укупан збир свих јединичних цена без ПДВ-а за сваку групу радника представља критеријум за 

рангирање понуда.  
 
 
НАПОМЕНЕ:  
Оквирни број радних сати на месечном нивоу износи 174 часа, на основу чега је понуђач 
дужан да дефинише цену услуге по радном часу за сваку од 13 група радника. 
Укупан збир свих појединачних цена за сваку групу радника представља критеријум за рангирање 
понуда.  

 
 Извршиоци према захтеваним радним местима морају испуњавати минимум услова у 

погледу стручне спреме. 
 Радна места са повећаним ризиком јесу: износач смећа, чистач-перач, косач, радник 

зеленила, радник на одржавању гробља, радник на сортирању отпада, помоћни радник, 
руковалац парним котлом, радника на котлу-ложач, возач теретног моторног возила, 
хигијеничар, помоћни радник у кухињи, руковаоц пољопривредним и грађевинским машинама, 
возач мале чистилице, возач булдожера, возач погребног возила, портир, руковаоц рециклажне 
пресе, водоинсталатер, аутомеханичар, аутоелектричар, електричар, возач путничког возила. 
Сва уступљена лица која обављају послове на радним местима са повећаним ризиком су у 
обавези да обаве лекарске прегледе на које их упућује послодавац – Извршилац услуге, на 12 
месеци. 

 Понуђач коме буде додељен уговор је у обавези да ангажованим лицима исплаћује зараду, 
накнаду зараде и уплаћује порезе и доприносе у складу са позитивним законским прописима из 
области радног права, ПИО, ЗО и осигурања за случај незапослености једанпут месечно.  



 

Јавно комунално 
предузеће„ОБРЕНОВАЦ

” 
Обреновац 

Цара Лазара 3/1 

КОНКУРСНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 
За набавку услуга – 
Набавка услуга у 

пословним процесима 
предузећа (уступање 
људских рсурса)

Шифра јавне 
набавке: 

 
ЈНОП-Т-
01/2017  

Страна 
21/47 

Процесима предузећа (уступање људских ресурса)“. Препорука заинтересованим лицима је да 
електронска пошта буде послата у току  радног времена Наручиоца, радним даном (понедељак –
петак) у периоду од 07:30 до 15:30 часова. 
Електронска пошта (као и пошта отпослата путем факса) која буде примљена после истека радног 
времена тј. после 15:30 часова, сматраће се да је примљена следећег радног дана, у 07:30 часова. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда 
наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних 
информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 
Заинтересована лица су дужна да прате Портал јавних набавки РС, Портал службених гласила 
Републике Србије и базе прописа и интернет страницу Наручиоца кaко би благовремено били 
обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у 
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15) дужан 
да све измене, допуне и појашњења конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки 
РС, Портал службених гласила Републике Србије и базе прописа и на својој интернет страници.  
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача 
(члан 93. Закона). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача да 
изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се 
понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА: 
Оквирни број радних сати на месечном нивоу износи 174 часа, на основу чега је понуђач дужан да 
дефинише цену услуге по радном часу за сваку од 13 група радника. 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена, 
односно најнижи збир свих јединичних цена за све групe радника“ 
Укупан збир свих јединичних цена за све групе радника представља критеријум за 
рангирање понуда.  

 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ 
ЦЕНОМ 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, биће изабрана понуда оног понуђача који 
је понудио већи број позиција (група) са нижим понуђеним ценама у дин/РЧ  извршиоца (укупан 
број позиција из Обрасца структуре цене јесте 13 – назив радног места). Уколико две 
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Радно место Стручна спрема

Редован рад
Група Нето у дин./РЧ

I 

Износач смећа, Чистач – перач, 
Радник зеленила, Радник на 
одржавању гробља, Радник на котлу-
ложач, Хигијеничар, Радник на 
сортирању отпада, Помоћни радник у 
кухињи, Помоћни радник Основна 130

II Косач Основна 137

III Возач теренског возила, Возач мале 
чистилице Основна 165 

IV Возач булдожера, Возач погребног 
возила Основна 170 

V 

Руковалац парним котлом, портир, 
Возач теретног моторног возила (Ц и 
Е категорија) IV/ III 172

VI 
Руковаоц пољопривредним и 
грађевинским машинама II/I 175

VII Руковаоц рециклажне пресе, Вагар IV/ III 185

VIII Водоинсталатер, Електричар IV/ III 189

IX Аутомеханичар,  Аутоелектричар IV/ III 195

Х 
Административни радник, Благајник, 
Возач путничког возила IV/ III 201

ХI 
Продавац погребне опреме, 
Контролор обухвата, Техничар IV 230

ХII Програмер, Економиста VII/ VI 275

ХIII Правник VII/ VI 287
 
 
 
 

 Рок и начин плаћања:  Цену за обављене услуге Наручилац ће платити Извршиоцу у 
законском року не дужем од 45 дана од дана испостављања фактуре. 
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 Наручилац ће користити предметне услуге, у складу са потребама, до максималног износа 
од 120.000.000,00 динара без ПДВ (из наведеног износа подмириће се исплата зарада и 
осталих примања за ангажована лица кроз услуге у пословним процесима (уступање 
људских ресурса), на трогодишњем нивоу. 

 Важност понуде (не краће 60 дана од дана отварања понуда): ___________ дана од дана 
отварања понуда.                                                                   (Обавезно уписати) 

 Рок извршења:  у року не дужем од ______________ радна дана од захтева 
наручиоца.(Обавезно уписати) (Понуђач је дужан да одмах у року не дужем од 2 (два) 
радна дана обезбеди сукцесивно извршење услуге у складу са конкретним потребама и на 
конкретан захтев Наручиоца.  Уговор се закључује на период од три године, односно до 
реализације уговорене вредности).  

 Место и начинизвршења: У складу са усвојеним Програмом пословања ЈКП„Обреновац“ – 
Обреновац и захтевом наручиоца (нпр. Зелена и Сточна пијаца, Старо и Ново гробље, 
градско минерално купатило (обреновачка Бања), постројење за секундарну сепарацију 
отпада, рециклажно двориште, улице, тротоари јавне зелене површине и друге јавне 
површине на територији Градске општине Обреновац, дирекција предузећа, магацин и др.). 

 Напомена: Понуђач је дужан да уступи људске ресурсе обучене за безбедан и здрав рад у 
складу са пословима које ће обављати, а у свему према прописима о безбедности и 
здрављу на раду. За сваког уступљеног радника изабрани понуђач је у обавези да достави 
образац 6 из Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду (Сл. 
гласник РС бр. 62/07).  

 Наглашавамо да је изабрани понуђач у обавези да са свим радницима које ће уступити на 
извршењу уговорних обавеза по основу ове јавне набавке закључи или има закључен 
уговор о раду на одређено или неодређено време и да благовремено измирује све обавезе 
по том основу, током читавог периода важења овог Уговора, о чему ће сваког месеца 
достављати доказе Наручиоцу. 

  

                                           Датум             Понуђач 

               М. П.  

____________________                                          ________________ 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају 
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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 Да за све настале штете, аљкав, немаран и неквалитетан рад који изврши његово особље 
поведе дисциплински поступак против дотичног лица или лица из његове радне 
организације, које је такав рад извршило, а Наручиоцу исплати све трошкове последица 
ових штета и неквалитетно обављеног посла које има због таквог извршења услуга.  

 Да удаљи са радног места код Наручиоца сваког радника који на било који начин не 
испуњава горе наведене обавезе или за кога овлашћени радник Наручиоца нађе да је 
неподобан за послове које треба да извршава.  

 Да обезбеди превоз и топли оброк за своје особље.  
 Да Наручиоцу достави име одговорног лица за безбедност и здравље на раду. 

 
Члан 7. 

Поентажне листе уступљених радника Извршиоца, који су ангажовани на пружању предметних 
услуга, потписује овлашћено лице Наручиоца, у складу са следећим условима: 
1. Евиденцију оствареног броја радних часова особља Извршиоца врше поентери Наручиоца на 

поентажним листама Извршиоца. У поентажним листама се обавезно исказују подаци о 
оствареним радним часовима запослених који су остварени у току месеца. У поентажне листе 
се уносе само подаци о ефективном раду (редован рад, прековремени рад, рад ноћу и рад на 
државни или верски празник).  

2. Поентажну листу оверава надлежни руководилац код Наручиоца (руководилац сектора), на 
начин на који се овера листе врши за запослене код Наручиоца. 

 
ЦЕНА 
Члан 8. 

 
Наручилац се обавезује да Извршиоцу плати износ утврђен према вредности радног сата у износу 
који је дат у понуди по радном сату без обрачунатог ПДВ-а за сваку поједину категорију радних 
места (јединична цена), који се множи са ефективним бројем радних часова на основу 
достављених месечних фактура. 
Понуђена цена је фиксна за све време трајања уговора, осим у случају: 
- промене минималне цене рада у складу са Законом о раду и у том случају се мења цена 
само за раднике I групе; 
- промене цене јавног превоза за запослене на редовним линијама које саобраћају до места 
пружања услуга; 
- промене прописа о порезима и доприносима које директно утичу на цену предметне услуге. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Јавно комунално 
предузеће“ОБРЕНОВАЦ

” 
Обреновац 

Цара Лазара 3/1 

КОНКУРСНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Отворени поступак –
Набавка услуга у 

пословним процесима 
предузећа (уступање 
људских ресурса)

Шифра јавне 
набавке: 

 
ЈНОП-Т-
01/2017 

Страна 
35/47 

 
Уговорене јединичне цене за поједине групе радних места су следеће: 
 

 
Радно место Стручна спрема

Редован рад
Група Нето у дин./РЧ

I 

Износач смећа, Чистач – перач, 
Радник зеленила, Радник на 
одржавању гробља, Радник на котлу-
ложач, Хигијеничар, Радник на 
сортирању отпада, Помоћни радник у 
кухињи, Помоћни радник Основна 130

II Косач Основна 137

III Возач теренског возила, Возач мале 
чистилице Основна 165 

IV Возач булдожера, Возач погребног 
возила Основна 170 

V 

Руковалац парним котлом, портир, 
Возач теретног моторног возила (Ц и 
Е категорија) IV/ III 172

VI 
Руковаоц пољопривредним и 
грађевинским машинама II/I 175

VII Руковаоц рециклажне пресе, Вагар IV/ III 185

VIII Водоинсталатер, Електричар IV/ III 189

IX Аутомеханичар,  Аутоелектричар IV/ III 195

Х 
Административни радник, Благајник, 
Возач путничког возила IV/ III 201

ХI 
Продавац погребне опреме, 
Контролор обухвата, Техничар IV 230

ХII Програмер, Економиста VII/ VI 275

ХIII Правник VII/ VI 287
 
 
НАЧИН ФАКТУРИСАЊАИ НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 9. 
Код испостављања фактуре Извршилац се обавезно позива на број овог уговора. 
Свака месечна фактура треба да буде исказана и специфицирана по врсти и обиму посла и 
поентажи овереној од стране Наручиоца. 
Вредност радног сата за ноћни рад, прековремени рад и рад на државни празник обрачунаваће се 
у складу са Законом о раду, где ће се за обрачун као основица користити вредност понуђеног 
радног часа за редован рад. 
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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

Група 
 

Радно место/група 
(2) 

Нето цена 
у  

дин./РЧ 
(3)

Порези и 
доприноси/РЧ 

(4) 

Превоз/РЧ
(5) 

Зарада и 
остали 

трошкови/РЧ
(6)

Укупна цена 
по РЧ 

(7) 

I 

Износач смећа, Чистач – перач, 
Радник зеленила, Радник на 
одржавању гробља, Радник на котлу-
ложач, Хигијеничар, Радник на 
сортирању отпада, Помоћни радник у 
кухињи, Помоћни радник 130

 18,82   

II Косач 137  18,82   

III Возач теренског возила, Возач мале 
чистилице 165  18,82   

IV Возач булдожера, Возач погребног 
возила 170  18,82   

V 

Руковалац парним котлом, Портир, 
Возач теретног моторног возила (Ц и 
Е категорија) 172

 18,82   

VI 
Руковаоц пољопривредним и 
грађевинским машинама 175

 18,82   

VII Руковаоц рециклажне пресе, Вагар 185  18,82   
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VIII Водоинсталатер, Електричар 189  18,82   

IX Аутомеханичар,  Аутоелектричар 195  18,82   

Х 
Административни радник, Благајник, 
Возач путничког возила 201

 18,82   

ХI 
Продавац погребне опреме, 
Контролор обухвата, Техничар 230

 18,82   

ХII Програмер, Економиста 275  18,82   

ХIII Правник 287  18,82   
 
 
 
НАПОМЕНЕ:  
Оквирни број радних сати на месечном нивоу износи 174 часа, на основу чега је понуђач дужан да дефинише цену 
услуге по радном часу за сваку од 13 група радника. 
Укупан збир свих појединачних цена за сваку групу радника представља критеријум за рангирање понуда.  

 
 Извршиоци према захтеваним радним местима морају испуњавати минимум услова у погледу стручне спреме. 
 Радна места са повећаним ризиком јесу: износач смећа, чистач-перач, косач, радник зеленила, радник на одржавању 

гробља, радник на сортирању отпада, помоћни радник, руковалац парним котлом, радника на котлу-ложач, возач 
теретног моторног возила, хигијеничар, помоћни радник у кухињи, руковаоц пољопривредним и грађевинским машинама, 
возач мале чистилице, возач погребног возила, портир, руковаоц рециклажне пресе, водоинсталатер, аутомеханичар, 
аутоелектричар, електричар, возач путничког возила.  
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возач пољопривредним и грађевинским машинама, возач булдожера). Сва уступљена лица која обављају послове на 
радним местима са повећаним ризиком су у обавези да обаве лекарске прегледе на које их упућује послодавац – 
Извршилац услуге, на 12 месеци. 

 Понуђач коме буде додељен уговор је у обавези да ангажованим лицима исплаћује зараду, накнаду зараде и уплаћује 
порезе и доприносе у складу са позитивним законским прописима из области радног права, ПИО, ЗО и осигурања за 
случај незапослености једанпут месечно.  

I. Зараду чини: 
Нето зарада обрачуната за ефективно време проведено на раду по утврђеној нето цени радног сата, која 
укључује и рад ноћу, прековремени рад, рад за време државних празника, минули рад, накнада зараде за време 
коришћења годишњег одмора, боловања (привремена спреченост за рад услед болести или повреде на раду), 
плаћеног одсуства и других одсуствовања са рада у складу са Законом о раду. 

Износ нето цене рада за редован рад по радном сату из обрасца структуре цена је полазни основ за утврђивање зараде 
запосленом.  

II.Извршилац услуге дужан је надокнадити ангажованим лицима трошкове превоза за долазак и одлазак са рада (посла), 
у складу са Законом о раду.  

 Извршилац услуге се обавезује да у року од максимално 2 (два)  радна дана, по позиву Наручиоца,а у свему 
према налогу Наручиоца, ангажује кадар за вршење предметних услуга. 

 Извршилац услуге је дужан да по пријему писаног захтева Наручиоца у року од  3 (три) радна дана обезбеди 
замену запосленог коме је престало ангажовање код Извршиоца услуге.  

 За радна места која подразумевају здравствене прегледе, трошкове истих сноси Извршилац услуге. 
 Радно  ангажована лица морају се у свему придржавати радне дисциплине, радног времена, процедура и 

упутстава Наручиоца. 
 Контролу рада  лица који су ангажовани за обављање послова, без претходне најаве врши Наручилац. 
 Лица ангажована од стране Извршиоца услуга,  код којих овлашћена лица Наручиоца приликом контроле уоче 

неправилност у раду (алкохолисаност, спавање на радном месту, непажња на раду, непридржавање радне 
дисциплине и предвиђених упутстава и слично) и о томе у писаној форми обавесте Извршиоца услуга више (у 
смислу на даље)  не могу бити ангажована за обављање послова код Наручиоца. 
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