
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

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

 

Број: 0094-4049-55/2017 

Датум: 11.07.2017. године 

 

Предмет: Одговор комисије за јавну набавку у отвореном поступку бр.49/17, за набавку услуга образовања и 

професионалног оспособљавања незапослених лица – особа са инвалидитетом, (образоване решењем директора 

Националне службе за запошљавање бр. 0094-40492-153/2017 од 16.06.2017. године), на захтев заинтересованих 

лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде (у даљем тексту: Захтев)  

 

Поводом приспелих Захтева у вези јавне набавке брoj 49/17, набавке услуга 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, 14/15 и 68/15), достављамо одговоре: 

 

Питање:  

Сходно члану 149 и члану 63 закона о јавним набавкама (ЗЈН) желимо да скренемо пажњу на нелогичност у 

конкурсној документацији. 

Дана 10.07.2017. године Наручилац је објавио одговор на питање понуђача везано за нелогичност, али на начин 

да поново није разјашњена главна недоумица, а везано за све партије у смислу измене просторно-техничког 

капацитета. Наиме, у одговору на питања Наручилац је указао на то да је могућа измена одређених елемената 

програма обуке у две ситуације. Прва ситуација је ако понуђач подноси понуду за обуку на другој локацији у 

односу на локацију из акредитације (фаза подношења понуда, односно фаза пре доношења одлуке о додели 

уговора), а друга ситуација је у фази након закључивања уговора са Изабраним понуђачем где је изабрани 

понуђач приморан да замени локацију из понуде. 

Проблем је у томе што се у објашњењу Наручиоца везано за прву ситуацију налази следећа реченица: "Такође, 

понуђач је у обавези да достави и остале релевантне доказе уколико се измена локације врши из објективних 

разлога." 

Скрећемо пажњу Наручиоцу да је потпуно нејасно који су то "релевантни докази уколико се измена локације 

врши из објективних разлога" који су понуђачи у ОБАВЕЗИ да доставе!!!!!!?????? 

Ако разлог није жеља/намера да се достави понуда за неку партију, односно да се учествује на тендеру, остаје 

нејасно који би то објективни разлог за измену могао бити. Шта треба у овој ситуацији да се достави? Шта је то 

објективни разлог у фази подношења понуда? Да ли је објективни разлог то што понуђач жели да достави понуду 

за неку партију за локацију која се не налази у акредитацији?  

Сматрамо да је ова реченица збуњујућа, не служи сврси и да је сувишна, те је треба избацити из упутства 

Наручиоца. Уколико ипак Наручилац остане при ставу да ову инструкцију задржи, онда мора прецизно и јасно 

образложити основ за то. 

Молимо за прецизан одговор по овом питању, како би понуђачи могли да доставе прихватљиве понуде. 

 

Одговор: 

Поводом постављеног питања,  а у вези додатних појашњења конкурсне документације за јавну набавку 49/17, 

које се односи на просторно-техничке услове, достављамо следећи одговор: 

 

 У складу са наведеним условима у конкурсној документацији, предвиђена је могућност измене одређених 

елемената програма обуке, односно елемената просторно-техничких капацитета. Такође, предвиђена је 

обавеза да, уколико се измена врши из објективних разлога, понуђач достави и релевантан доказ о томе. 

Дугогодишња пракса у овом поступку указује на могућност јављања различитих разлога због којих се 

приступа измени локације извођења обуке, а за коју је понуђач добио Одобрење министарства. 



Ситуације могу бити следеће:  немогућност коришћења постојећег простора (простор се не може 

користити због насталих објективних околности које не зависе од воље или поступања понуђача, 

раскинут је уговор о закупу простора на локацији и сл.) или поседовање Одобрења министарства за 

предметну обуку, али не на захтеваној локацији – месту извођења обуке, за коју подноси понуду.  

 

Као релевантан доказ понуђач може доставити и образложење о насталој ситуацији. Напомињемо да 

је неопходно доставити Одобрење министарства, за сваку конкретну партију/обуку за коју подноси 

понуду и програм обуке (копију оригинала) за који је добијено Одобрење министарства, као и измењене 

елементе програма са детаљним описом, како би се обезбедио основ за процену усклађености са 

програмом обуке на који је добијено Одобрење министарства. 

 

 

С' поштовањем  

 

 

 

Комисија за јавну набавку бр. 49/17: 

 

 

 

_____________________________ 

Љиљана Лепојевић, члан 

 

_____________________________                  

Биљана Јеленковић Паспаљ, члан                

  

 


