
 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                     
АП ВОЈВОДИНА 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“ 

Број: 268/2018 

Дана: 22.03.2018. 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: 253/2018 од 20.03.2018.године и 256/2018 од 
21.03.2018.године, Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке даје 
следеће одговоре: 

 

                                            ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

у вези ЈН број: 230/2018 
 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 

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

 

 

 

ПИТАЊЕ 

1.U dodatnim uslovima-kadrovski kapacitet zahtevate između ostalog i 2 zaposlena sa 

kursom šivenja. Da li je neophodno da zaposleni sa diplomom: krojač tekstila i krojač 

moraju imati kurs šivenja? 

2. Da li zaposleni sa diplomom elektro-tehničara i kursom za rukovaoca toplovodnih 

kotlova ispunjava uslov za radnika (zaposleni sa III stepenom i položenim ispitom na 

poslovima rukovaoca kotlovima? 

3. Da li umesto traženih 5 kuvara i licem sa II stepenom može da zameni 6 kuvara? 

4. Da li je ispunjen uslov za zaposlenog sa V stepenom ako je on inženjer 

elektrotehnike za energetiku? 
 

 

 
ОДГОВОР на ПИТАЊЕ  

 

1. Услови у погледу стручне спреме наведени у конкурсној документацији је минимум који 
понуђач треба испуни, што у конкретном случају значи да лице  са дипломом: кројач 
текстила и кројач испуњава наведени услов у погледу тражене стручне спреме. 

2. У конкурсној документацији је између осталог прописана врста стручне спреме за 
обављање послова мајстора-ложача (КВ бравар, или машинбравар, електроинсталатер 
или водоинсталатер), што значи да лице са дипломом електро-техничара и курсом за 



 
 

руковаоца топловодних котолова не испуњава наведени услов у погледу тражене стручне 
спреме. 

3. Конкурсном документацијом је прописано да послове кувара (3 извршилаца) и послове  
кувар –сервирке (2 извршиоца)  може да обавља лице са III степеном стручне спреме 
угоститељске струке –смер куварски (КВ кувар), као и лице са стручном оспособљеношћу 
у трајању преко 6 месеци до 2 године (II степен стручне спреме). Конкурсном 
документацијом није тражено 6 кувара како се наводи у питању. 

4. У конкурсној документацији је између осталог прописана врста стручне спреме за 
обављање послова домара  (ВКВ бравар, водоинсталатер, електричар, столар, 
аутолимар), што значи да лице инжењер електротехнике за енергетику не испуњава 
наведени услов у погледу тражене стручне спреме. 

 

              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

      
Доставити: 
-на Портал  јавних набавки 
 


