
 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                     
АП ВОЈВОДИНА 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“ 

Број: 33/2018 

Дана:15.01.2018. године 

П   Е   Ћ   И   Н   Ц   И 

Школска бр. 6 

 

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“, 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), пристиглих захтева заинтересованог лица за појашњење 
конкурсне документације број: 25/2018-4, 25/2018, 25/2018-1, 25/2018-2 и 25/2018-3 од 
12.01.2018.године , Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности 
даје следеће одговоре: 

 

                                            ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

у вези ЈН број: 12/2018 
 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 

- Набавка услуга припремања и сервирања хране и техничког одржавања објеката у ПУ „Влада 
Обрадовић Камени“ Пећинци- 

 

 

 

1.ПИТАЊЕ  

S obzirom da ste postavili diskriminacione dodatne uslove, odnosno favorizujete 

sadašnjeg  

dobavljača(ponuđača)(čl.12.ZJN), 

s obzirom da ste ograničili konkurenciju jer uslove ispunjava samo jedan(sadašnji) 

dobavljač, 

molimo vas da pod hitno izmenite konkursnu dokumentaciju u smislu dodatnih 

uslova-kadrovski kapaciteti: 

1.M obrasci-radni odnos(a ne drugi vidovi angažovanja) 

2. eliminišete uslove raznih kurseva iako postoje recimo zanimanja sa IV stepenom 

koja regulišu tekstilnu struku. 
 
2.ПИТАЊЕ  

 

Poštovani, 

na str.11 konkursne dokumentacije-dodatni uslovi-kadrovski kapacitet zahtevate da 

ponuđači imaju u RADNOM odnosu neophodne radnike-21. Isto to tražite na str.30-

Izjava o kadrovskom kapacitetu. 

Da li je dovoljno da su ti radnici angažovani na privremeno/povremenim poslovima, 

kao jednim od vidova angažmana  radnika prema Zakonu o radu? 



 
 

 

Dakle, nesporno je da ponuđač u slučaju dodele ugovora zaposli izvršioce na ovim 

poslovima kod vas kao Naručioca, ali kapacitet(kao radni odnos) nije presudan za 

prihvatljivost ponude i kavlitet izvršenja ugovora. 
 
3.ПИТАЊЕ  

 

Poštovani, 

u vezi sa dodatnim uslovom-kadrovski kapacitet 

Da li radnica sa M obrascem  

na privremeno/povremenim poslovima 

sa diplomom kuvara 

i radnim mestom: čistač prostorija 

ispunjava uslov za poziciju: kuvar u kadrovskom kapacitetu? 

 

Da li se osim M obrazaca dostavljaju drugi dokazi? 
 
4.ПИТАЊЕ  

 

Na str.11. konkursne dokumentacije-dodatni uslovi-kadrovski kapacitet zahtevate kao 

dokaz RADNI odnos za 21 angažovanog radnika. 

Upozoravamo vas da Zakon o radu prepoznaje i izjednačava angažman kod 

poslodavaca: radni odnos i/ili privremeno-povremeni poslovi. U oba slučaja 

radnike je prijavljen na obavezno socijalno, penziono i zdravstveno osiguranje. 

Međutim, ako ste to znali(a dužni ste bili znati) onda vi svesno kršite čl.10 i čl.12 

Zakona o javnim nabavkama. 

Molimo vas da izmenama u ovom delu uskladite vašu konkursnu dokumentaciju sa 

Zakonima te da formulaciji "radni odnos" dodate i formulaciju "i/ili 

privremeno/povremeni poslovi". 

 
5.ПИТАЊЕ  

 

Poštovani, 

ukazujemo vam na propust u vezi sa rokovima za 

predaju ponuda 

otvaranje ponuda. 

Razmak između ova 2 roka ne sme biti duži od 60 minuta(1 čas). 
 

Molimo vas za ispravku konkursne dokumentacije i usklađivanje sa odredbama 

Zakona o javnim nabavkama.. 
 
ОДГОВОР на ПИТАЊЕ 1, 2  3 и 4 

 



 
 

У објектима  Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ Пећинци  у 
Пећинцима, Шимановцима, Обрежу, Ашањи , Прхову и Сибачу  је неопходно да 
наведени  извршиоци (укупно 21) обављају послове ( из Техничке спецификације 
Образац бр. 1) свакодневно како би се обезбедило несментано функционисање 
рада установе. 

Кадровски капацитет  као додатни услов(  да понуђач има у радном односу  
минимално: 21 (двадесет једног) запосленог ) тражимо због сигурности да ће 
свакодневно извршење услуга  бити ваљано извршено, те овај тражени додатни 
услов не сматрамо било којом дискриминацијом, већ потребом наручиоца, пошто 
је предшколска установа осетљива категорија наручиоца, због својих корисника, тј 
млдб деце. 

1. Услови у погледу стручне спреме наведени у конкурсној документацији је минимум који 
понуђач треба испуни, што у конкретном случају значи да лице које има четврти степен 
текстилне струке  испуњава наведени услов у погледу стручне спреме. 

2. Остајемо при томе да  као доказ за кадровски капацитет понуђач доставља фотокопију 
МА образаца за минимално 21( двадесет једног) запосленог и Образац 4. Изјава о 
кадровском капацитету. 

 

ОДГОВОР на ПИТАЊЕ 5 

Како чл. 103 став 1.  Закон о јавним набавкама (Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015)прописује да се отарање понуда спроводи одмах након истека рока за 
подношење понуда, односно истог дана,  време одређено за почетак отварања понуда је  
у складу са законом. 

Такође због организације времена рада комисије није могуће започети отварање понуда 
раније него што је наведено у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији. 

 

 

              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

      
Доставити: 
-на Портал  јавних набавки 
 


