
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  

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

Број: сл.  

Датум: 22.09.2014.  

 

Поводом приспелих питања понуђача у вези јавне набавке брoj 61/14, набавка услуга 

извођења обука за незапослена лица, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним 

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

 

Питање бр. 1. Молим Вас да нам дате додатна обавештења у вези јавне набавке бр 61/14 

(Партије везане за обуке за геренто - домаћице).  

На страни 24. Конкурсне документације наводите да је понуђач у обавези да располаже 

довољним просторним и кадровским капацитетом, на свакој локацији на којој је 

предвиђено одржавање обуке, што доказује попуњеним, потписаним и печатом овереним 

Обрасцем бр. 1.  

Наша установа, као лидер у области социјалне заштите, како институционалне тако и 

ванинституционалне, располаже свим просторним и техничким капацитетом. Међутим, 

када се програм обуке одржава у просторијама наручиоца, тј. у његовом граду, онда се 

обука , у договору са наручиоцем организује у адекватним просторијама локалне 

заједнице, која испуњава све просторне и техничке услове. Уколико наручилац нема 

одговарајућу техничку опремљеност, Установа, као понуђач, то обезбеђује. Како је могуће 

попунити Образац 1 – просторни и технички капацитет, са адресом пословног простора у 

сваком граду у коме ће се реализовати обука,када се у овом тренутку не знају подаци о 

наручиоцима нити да ли желе да се обука одржава у њиховом граду или Београду?  

 

Одговор: Обуке се одржава у пословним просторијама понуђача (или подизвођача), у 

складу са захтевима који су садржани у Конкурсној документацији.  

 

 

Питање 2: На страни 23 Конкурсне документације наводи се да понуђач мора да има 

Програм обуке за сваку партију за коју подноси понуду. За партије које се односе на обуку 

за геронто домаћице, понуђач доставља Програм обуке, који је усклађен са стандардом 

Обуке, који је детаљно описан у Спецификацији предмета. У социјалној заштити сви 

програми обуке па и обуке за геронто домаћице морају бити акредитовани од стране РЗСЗ 

и ресорног министарства. Установа која има акредитован програм обуке за геронто 

домаћице, може обављати ове врсте услуга.Међутим у конкурсној документацији се 

уопште не наводи неопходност поседовања решења о акредитацији програма обуке. Да ли 

то значи да ће се понуда понуђача који има акредитован програм обуке од стране РЗСЗ-а, а 

који се по броју часова не подудара са Спецификацијом предмета, сматрати 

неприхватљивим?  

 

Одговор: Програм обуке мора бити у свему усклађен са Стандардом обуке, који је 

детаљно описан у Спецификацији предмета јавне набавке.  



Питање бр. 3: На страни 113 (табела 6) тражи се да се унесе локација за извођење 

теоријског дела обуке као и локације за извођење практичног дела обуке. Међутим на 

страни 29 конкурсне документације (образац 1) стоји да треба унети адресу пословног 

простора у коме ће се реализовати обука. На који пословни простор се мисли? Да ли на 

простор за извођење практичног дела обуке или на простор за извођење теоријског дела 

обуке? Односно, да ли у обрасцу треба унети обе адресе за адресу пословног простора?  

 

Одговор: Потребно је навести адресу локације за извођење теоријског и практичног дела 

обуке, у складу са захтевом садржаним у Конкурсној докуметацији. Уколико се теоријска 

и практична обука врше на различитим локацијама, тада треба унети адресе свих ових 

локација 

 

 

 

Члан Комисије за  

јавну набавку 

Милош Регељац 


