
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Б е о г р а д, ул. Краља Милутина бр. 8 

Број: 0094-40496-148/2013 

Датум: 04.11.2013. 

 

Поводом приспелих питања понуђача у вези јавне набавке брoj 36/13 - набавка услуге 

образовања и професионалног оспособљавања незапослених лица - особа са 

инвалидитетом, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени 

гласник РС'' 124/12), достављамо вам одговоре: 

 

Питање 1: Партија број 28 носи назив: Обука за послове књиговође на локацији Врање. 

У обрасцу понуде пише „Обука за послове, локација Врање“. Дакле, назив јер 

недовршен. Такође на основу препоручене цене за ту партију претпоставка је да то није 

у питању обука за послове књиговође, већ за послове вођења пословних књига.  

 

Одговор: Из садржаја конкурсне документације, јасно је да се под Партијом бр.28 

захтева обука за послове књиговође, за 5 незапослених особа са инвалидитетом, на 

локацији Врање, а у Обрасцу понуде је начињена техничка грешка, и ту треба да буде 

наведено ''Обука за послове књиговође, на локацији Врање''; 

 

 

Питање 2: Парија број 79 носи назив: Обука за послове књиговодства и вођења 

пословних књига. Према Вашим стандардима обука то би требала да буде или обука за 

послове књиговође, или само обука за вођење пословних књига. Поставља се питање 

који ћете назив обуке из Одобрења Ви признавати? 

 

Одговор: Партија бр.79 носи следећи назив: ''Обука за послове књиговодства и вођење 

пословних књига, за 5 незапослених особа са инвалидитетом, на локацији Лозница'' 

У конкурсној документацији у додатним условима које понуђач мора испунити и 

доставити доказе о испуњавању истих, у тачки 5 дефинисано је да понуђач мора 

имати Одобрење за спровођење мера и активности професионачне рехабилитације за 

конкретан програм обуке који је предмет јавне набавке издат од стране надлежног 

Министрства за послове запошљавања. 

 

 

Питање 3: Молимо Вас да таксативно наведете шта је неопходно доставити као доказ 

за тачке 2 и 3, с обзиром да смо ми правно лице којег заступа директор друштва. 

 

Одговор: Сви докази о испуњености услова које понуђач мора да достави, таксативно 

су наведени у конкурсној документацији на странама бр. 20 – 22. Конкретно, докази 

које сте поменули, таксативно су наведени на страни бр.20 и 21. 

 

 

С'поштовањем, 

 

Члан комисије за јавну набавку 

Милош Регељац 

 

       


