
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

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

Број: 0094-40496-148/2013 

Датум: 15.11.2013. 

 

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: Да ли је довољно доставити електронски примерак програма обуке у 

штампаном облику а који је идентичан штампаном примерку достављеном и заведеном 

једино у Министарству под бројем који се налази на Одобрењу издатом од стране 

Министарства и који се прилаже уз тај примерак. 

Дакле, примерак који би доставили у свему је идентичан сем у заводном печату који се 

налази на првој страни, и печатима између сваке стране документације. Заводни печат и 

овера сваке стране вршена је на лицу места у Министарству на дан преузимања 

Одобрења, при чему нам копије истих нису даване.  

Такође напомињемо да за Одобрења из 2011. године и делом из 2012. године, 

Министрарство од нас није ни тражило завођење Програма обуке?  

 

Одговор: У конкурсној документацији је наведено да понуђач мора доставити 

фотокопију ОДОБРЕЊА МИНИСТАРСТВА, за сваку од партија за коју понуђач 

подноси понуду (једно ОДОБРЕЊЕ МИНИСТАРСТВА се може односити на више 

партија, тј. предметних обука).  

Обзиром да се нигде не захтева да фотокопија мора имати заводни печат и печате 

између страна, можете доставити и одштампани електронски примерак програма 

обуке, који наравно мора бити веран оригиналу, што наручилац сходно законским 

одредбама може накнадно проверити. 

 

 

Питање 2: Да ли је могуће накнадно доставити и ако јесте кад “'ОДОБРЕЊЕ 

МИНИСТАРСТВА'' - 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?  

 

Одговор: Сходно одредбама Закона о јавним набавкама и конкурсне документације, 

ОДОБРЕЊЕ МИНИСТАРСТВА, као и сви остали захтевани докази о испуњености 

дефинисаних услова, мора бити достављено у склопу понуде, најкасније до истека рока 

за подношење понуда. 

 

 

 

 

 

С'поштовањем, 

 

Члан комисије за јавну набавку 

Милош Регељац 

 

       


