
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

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

 

Број: Сл. 

Датум: 25.09.2014. 

 

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 1: Који поступак заваривања према стандарду ИСО 4063 подразумевате у 

партијама: 3,30,90,95, када кажете заваривање гасом? Да ли је то поступак 311 - гасно 

ацетиленско заваривање или је то поступак 135 - заваривање у заштити гаса? 

 

Одговор: Обука се реализује у складу са општим и специфичним исходима и 

Садржајем програма обуке из Правилника о наставном плану и програму основног 

образовања одраслих. 

 

 

Питање 2: На који се поступак заваривања према стандарду ИСО 4063 мисли у партији 

121? 

 

Одговор: Обука се реализује у складу са стандардом који је саставни део 

Спецификације предмета јавне набавке. 

 

 

Питање 3: Да ли сертификат може бити на латиничном писму? 

 

Одговор: Да. 

 

 

Питање 4: У петак 19.09.2014. у 15:54 поставили смо два питања на која нисте дали 

одговор, иако сте по Закону о јавним набавкама дужни да то учинити најкасније у року 

од 3 дана. 

 

Одговор: Са одредбама Закона о јавним набавкама смо добро упознати и искључиво 

по њима поступамо. Што се тиче Ваше констатације да нисмо у законском року 

доставили одговоре на Ваша питања, иста је неоснована. Наиме, као што сте и сами 

навели, питања сте нам послали електронском поштом 19.09.2014. у 15:54, дакле по 

истеку радног времена, будући да је радно време Националне службе за запошљавање 

је 15:30, тако да смо питања примили у понедељак 22.09.2014. Имајући у виду одредбе 

ЗЈН и ЗУП, рок за одговор на постављена питања истиче 25.09.2014. 

 

 

Питање 3: На страни 26 конкурсне документације пише да инструктори и предавачи 

морају задовољити следеће услове: минимум средње образовање одговарајуће 

струке/одговарајуће квалификације за извођење обуке. 

Шта знаци коса црта "/"? Молим Вас да то прецизирате рецима "и" односно "или" ... Да 

ли то значи да то лице мора имати минимум диплому средње школе за ту струку? 

 

Одговор: Предавач/инструктор мора имати минимум средње образовање 

одговарајуће струке (које је предмет јавне набавке) или мора имати минимум средње 

образовање блло које струке (које није предмет јавне набавке) али зато мора имати 

одговарајуће квалификације за извођење обуке и исте доказати. 



 

 

Питање 4: На страни 25 конкурсне документације стоји да као доказ о стручним 

квалификацијама, знању и компетентности предавача и инструктора понуђач доставља 

фотокопију дипломе, уверења, сертификата или неког другог релевантног документа 

којим се доказује да је предавач или инструктор стекао неопходна знања, стручне 

квалификације и компетентности за врсење предметних услуга. 

Питање: Да ли то значи да предавач (инструктор) може имати диплому средње школе 

из области која није везана за област коју ће предавати (водити обуку) уколико има 

сертификат из области за коју ће држати предавање (водити обуку)? 

 

Одговор: Да. 

 

 

Питање 5: Да ли је могуће обуку за Геротнодомаћице реализовати у кабинетским 

условима, с обзиром на то да поједина места немају никакав Геронтоцентар у којем би 

се извела обука, односно имају само државни Геронтоцентар који не жели или нема 

овлашћење да се у њему реализује обука? 

 

Одговор: Обука треба да се реализује у реалном радном окружењу. 

 

 

 

 

С поштовањем, 

 

 

 

Члан комисије за јавну набавку: 

Милош Регељац 

       


