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Број: 5.2.-16957 

Дана: 26.06.2017. 

 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама  у 

вези са поступком јавне набавке мале вредности услуга – Консултантске услуге из 

области јавних набавки, ЈНМВ број 42/17 за коју је Позив за подношење понуда објављен 

на Порталу јавних набавки дана 22.06.2017. године 

 

 

ПИТАЊЕ/КОМЕНТАР бр. 1: 

 

На страни бр. 8, везано за постављање додатних услова, наручилац у делу - да располаже 

довољним кадровским капацитетом, наводи: 

 

" да има два запослена...., од ова два лица минимално једно лице мора имати завршену 

обуку за рад на рачунару." и у складу са тим тражи достављање сертификата о завршеној 

"обуци за рад на рачунару". 

 

Питање за наручиоца: 

 

Сматрамо да је кадровски капацитет оно што пресудно квалификује понуђача за 

пружање консултантских услуга и стога молимо за следеће објашњење: 

 

Да ли је наручилац грешком или, из неког разлога, са намером тражио сертификат о 

завршеној некаквој обуци за рад на рачунару, уместо сертификат о положеном испиту за 

стручно лице за јавне набавке, којим би понуђач могао доказивати да има запосленог/е 

који располаже/у са минимум релеватног знања у области јавних набавки. 

 

Подсећамо наручиоца прво да се познавање рада на рачунару већ дуго апсолутно 

подразумева, такође подсећамо наручиоца да у нашој земљи постоје стручњаци и са 

већим референцама на пољу проблематике јавних набавки којима су одређена 

министарства доделила њиховој стручности адекватна звања и дозволе као на пример за 

обучавање будућих стручњака за јавне набавке. 

 

Све то је наручилац пренебрегао и захтевао достављање доказа који никакве везе нема 

са познавањем проблематике јавних набавки и ни на који начин не може квалификовати 

понуђача за саветника предузећа које међу својим запосленима већ има стручна лица са 

поменутим сертификатима, дакле боље познаваоце ових послова него што их има 

понуђач кога наручилац, из неког разлога, намерава да ангажује и плати. 

 

ОДГОВОР  бр. 1: 

 

Из коментара заинтересованог лица не може се са сигурношћу закључити да ли исто 

предлаже брисање одређеног услова или додавање одређеног услова у конкурсној 

документацији или и једно и друго, те у вези са којим делом услова има питање и тражи 

додатно појашњење. 
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На почетку, Наручилац наводи да се слаже са заинтересованим лицем у смислу да је 

„кадровски капацитет оно што пресудно квалификује понуђача за пружање 

консултантских услуга“. 

 

У складу са тим, Наручилац је и дефинисао услов кадровског капацитета који у целини 

гласи: 

 

3.- да располаже довољним кадровским капацитетом: 

 има минимално два запослена/ангажована лица са стеченим високим 

образовањем (VII степен стручне спреме) од којих: 

- најмање једно лице са минимум 10 година радног искуства у области 

јавних набавки и једно лице са минимум 8 година радног искуства у 

области јавних набавки; од овa два лица минимално једно лице мора 

имати завршену обуку за рад на рачунару; 

 

Суштину наведеног услова чинe стручни кадрови који имају вишегодишње искуство у 

области јавних набавки, будући да су консултантске услуге у вези са јавним набавкама 

специфичне и сложене, као и из разлога што Наручилац има изузетно велики број јавних 

набавки на годишњем нивоу са великом процењеном вредношћу.  

 

У наставку услова кадровског капацитета у смислу траженог релевантног искуства 

кадрова наведен је и захтев у вези завршене обуке за рад на рачунару за минимално једно 

лице од наведених. 

 

С тим у вези, Наручилац прво наводи да није конкурсном документацијом даље 

прецизирао услов познавања рада на рачунару, те је било који доказани ниво знања лица 

у смислу неког од програма из пакета МS Office прихватљив. Наведено је неопходно у 

смислу потврде знања кадрова понуђача у датој области, а имајући у виду да се 

комуникација са Наручиоцем у највећој мери врши електронским путем, током пружања 

услуга које су предмет набавке, те је ради припреме исправних и технички захтевних 

конкурсних документација код Наручиоца, као и других аката  у поступку јавне набавке, 

неопходно да макар једно лице код понуђача има завршену обуку која ће му омогућити 

да акта припреми тачно, како садржински у смислу јавних набавки, тако и технички, 

пошто се неретко дешава да због техничких грешки и грешки у куцању, које произлазе 

из приучености кадрова за рад на рачунару која се претпоставља, конкурсне 

документације трпе захтеве за заштиту права, а акта наручилаца бивају предмет 

негативне оцене државних ревизора.  

 

У складу са наведеним, не ради се о услову који је наведен „грешком“, као што 

заинтересовано лице наводи,  тј. услову који је требао да замени услов стручности 

кадрова у области јавних набавки (будући да је услов кадровског капацитета јасно 

дефинисан). У питању је услов који чини надоградњу стручности кадрова у напред 

наведеном смислу, а све у циљу избегавања проблема које могу настати за Наручиоца 

услед техничке нестручности кадрова понуђача током рада на конкурсним 

документацијама и актима у поступцима јавних набавки Наручиоца. 
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Поред услова кадровског капацитета, Наручилац је навео и друге додатне услове за 

учешће који су од значаја за одабир квалификованог понуђача за пружање предметних 

услуга. 

 

У вези са констатацијом заинтересованог лица у погледу лица која су службеници за 

јавне набавке, Наручилац образлаже да као јавно предузеће већ располаже одређеним 

број запослених лица која имају сертификат службеника за јавне набавке, те нема 

потребу додатног екстерног ангажовања лица у том смислу. To свакако не значи да 

понуђач не може у својој понуди као кадрове навести и ова лица, под условом да 

испуњавају и услов у погледу година радног искуства у области јавних набавки. 

 

Исто важи и за лица која су овлашћени предавачи за јавне набавке. Међутим, Наручилац 

наводи и да предмет ове набавке није обука кадрова код Наручиоца, нити предмет ове 

набавке подразумева услуге предавања, организовања и одржавања семинара, 

радионица, курсева, едукација, те би захтев за ангажовањем овлашћеног предавача био 

неоправдан. Поред наведеног, услов којим би се инсистирало на овлашћеном предавачу 

не може бити наведен и из разлога што је исти Републичка комисија већ раније својим 

решењем оценила као дискриминаторски.  

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
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