
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

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

Број: 0094-40496-148/2013 

Датум: 12.11.2013. 

 

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: Када кажете ECDL обука, треба специфицирати на које ECDL модуле 

мислите, односно програме? Има их 7, а претпостављам да сте мислили на 4 од ових 7, 

али која 4?: 

1. Основи IKT 

2. Коришћење рачунара и рад са фајловима (MS Windows 7) 

3. Обрада текста (MS Word 2010) 

4. Табеларне калкулације (MS Excel 2010) 

5. Коришћење база података (MS Access) 

6. Презентације (Power Point 2010) 

7. Интернет и комуникације (MS Outlook 2010, Int. Explorer) 

 

• Да ли је за полазнике обуке потребно организовати ECDL тестирање из предвиђених 

модула и доделу сертификата, онима који су положили испите? 

• Да ли и понуђачи ECDL обука морају имати Одобрење за спровођење мера и 

активности професионалне рехабилитације за конкретан програм обуке?  

 

Одговор: Захтева добијање ECDL START сертификата који издаје ЈИСА Србије, а 

који подразумева полагање 4 модула. Обавезни модули су 2,3 и 7, а четврти је по 

избору. Полагање испита треба да спроводи ауторизовани ECDL испитивач, 

представник овлашћеног ECDL тест центра. 

Понуђачи ECDL обука (као и свих осталих предметних обука) морају имати Одобрење 

за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације за конкретан 

програм обуке, као што је у конкурсној документацији и наведено. 

 

 

Питање 2: Место пружања услуге је на локацији понуђача. 

Обзиром да би конкурисали за ECDL обуку, да ли имамо право да исту спроводимо и 

по другим градовима, обзиром да се бавимо обуком и по осталим градовима у Србији, 

или смо стриктно везани за место (Београд у овом случају) у коме смо као фирма 

регистровани? 

Следеће питање се надовезује на горе поменуто. Да ли можемо да конкуришемо на 

више партија у нашем граду?  

 

Одговор: Под појмом ''локација понуђача'', подразумева се пословни простор којим 

понуђач располаже као власник, закупац или корисник по другом основу, а не седиште 

понуђача, као што се из Вашег питања може закључити. 

Дакле, понуђач може конкурисати за било коју партију, и за било колико партија, 

независно од свога седишта, док год за те партије задовољава услове предвиђене ЗЈН и 

конкурсном документацијом. 

 

 

 

 



 

Питање 3: Да ли се прихватају само оне понуде писане руком а не куцане? 

 

Одговор: Понуђач унос може вршити ручно, електронски или на други начин (писаћом 

машином и сл.). 

Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво 

за попуњавање и унос захтеваних података, а ЊИХОВА САДРЖИНА И ФОРМА СЕ 

НЕ СМЕ МЕЊАТИ. 

 

 

Питање 4: На шта се односи део и како до истог одобрења да дођемо “Фотокопија 

ОДОБРЕЊА МИНИСТАРСТВА, за сваку од партија за коју понуђач подноси понуду 

(једно ОДОБРЕЊЕ МИНИСТАРСТВА се може односити на више партија, тј. 

предметних обука)”? Наша шифра делатноси је 6202 и регистровани смо у АПР-у као 

доо фирма која се бави обукама? 

 

Одговор: Појам ''ОДОБРЕЊЕ МИНИСТАРСТВА'', односи се на Одобрење за 

спровођење мера и активности професионалне рехабилитације за конкретан програм 

обуке који је предмет јавне набавке, који је издат од стране надлежног 

Министарства за послове запошљавања. Тренутно је то Министарство рада, 

запошљавања и социјалне политике, на адреси ул. Немањина 11, 11000 Београд, коме се 

можете обратити за добијање наведеног Одобрења. 

 

 

 

С'поштовањем, 

 

Члан комисије за јавну набавку 

Милош Регељац 

 

       


