
 
Сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије“ број 124/2012, у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у 
смислу појашњења конкурсне докуметације за јавну набавку бр. 07/2014, јавне 
набавке мале вредности услуга: Консултантске услуге у области управаљања 
пословима јавних набавки, наручиоца Специјална болница за рехабилитацију „Бања 
Ковиљача“ 
 

 

Питање бр. 1 

 

У делу 4. Конкурсне документације под називом „Спецификација 
услуга јавне набавке ближе одређење јавне набавке“, навели сте, 
између осталог „Ближе одређење јавне набавке: 4.1.1. Саветовање у  
области пословања, управљања пројектима; 4.1.2. Инструкције при  
организацији службе за јавне набавке; 4.1.3. Инструкције при изради 
плана набавки; 4.1.4. Инструкције при одређивању поступка јавне 
набавке, у околностима конкретних предмета јавних набавки; 4.1.5. 
Инструкције при припреми докумената за управљање пројектима: 
4.1.6. Инструкције при припреми докумената у поступцима јавних 
набавки; 4.1.7. Преглед и давање мишљења на предложену 
документацију за управљање пројектима; 4.1.8. Преглед и давање 
мишљења на предложену документацију из поступка јавних 
набавки; 4.1.9.Израда конкретних докумената као узорака (Одлука о 
покретању поступка ЈН, Одлука о формирању комисије за 
спровођење јавне набавке, Конкурсна документација за поступак 
јавне набавке, Извештај о оцењивању понуда, Одлука о додели 
уговора, припреме одговора на поднети захтев за заштиту права и 
др.); 4.1.10. Инструкције за потребе закључења уговорта; 4.1.11. 
Инструкције за потребе реализације уговора; 4.1.12. Давање писаног 
или усменог мишљења на околности у поступку јавне набавке; 
4.1.13. Учешће на састанцима у вези поступака конкретних јавних 
набавки и давање мишљења у вези тога и др.“ 

 

У односу на овако представљен опис предмета јавне набавке, 
молимо вас да нам појасните о каквим се пројектима ради у 
конкретном случају? Такође, потребно је да нам објасните у каквој 
су вези савети у поступцима јавних набавки са саветима у вези са 
пројектовањем? Наиме, из датог описа предмета јавне набавке, 
може се закључити да се ради о две јавне набавке које би, 
евентуално, могле бити подељене на две партије. 
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Одговор бр. 1 

Поступци јавних набавки, нарочито свака конкретна јавна набавка има изразите 
карактеристике пројектно оријентисаних активности. Из овог разлога, свака јавна 
набавка се посматра као један јединствен пројекат и као такав, заслужује да буде 
вођен – управљан, на начин како је то предвиђено методологијом управљања 
пројектима. 
 
Одредница „Инструкције при припреми докумената за управљање пројектима“, се 
односи на активности наручиоца које претходе изради плана јавних набавки, а везане 
су за обавезе из програма пословања наручиоца. Ово нпр. израда анализа 
оправданости инвестирања у поједине области које су везане за повећање енергетске 
ефикасности или заштите човекове околине. Израда анализа, студија и друге 
документације, потребне за доношење одлуке о некој специфичној јавној набавци 
или друге документације која је неопходна за доношење одлука о плну развоја 
наручиоца у смислу модернизације пословања или увећања имовине наручиоца. 
Дакле, управљање пројектима (јавним набавкама), у конкретном случају 
подразумева анализе у раној фази израде плана пословања наручиоца, као и његовог 
развоја. Свака од ових активности је у директној вези, односно, претходи будућим 
активностима доношења одлука о покретању поступака јавних набавки и спровођења 
конкретнох поступака јавних набавки, а самим тим и у врло тесној и логичној вези са 
поступцима јавних набавки. 
 
Део питања ... „Такође, потребно је да нам објасните у каквој су вези 
савети у поступцима јавних набавки са саветима у вези са 
пројектовањем?“, није јасан, јер ни на једном месту у конкурсној документацији 
није наведено да се врши саветовање у вези са пројектовањем. 
 
Из претходно наведеног, јасно је де се ради о једној јединственој набавци, која је у 
свим својим фазама повезана са крајњим исходом, реализацијом конкретног 
поступка јавне набавке, а не о две, што би евентуално био разлог за поделу на две 
партије. 
 
Околност да су, у овој јавној набавци потребне две специјаности, једна о јавним 
набавкама, а друга о управљању пројектима, ни накоји начин не спречава понуђача 
да ове активности управљања јавним набавкама, реализује преко једног, два или 
више извршиоца. 
 

 

Питање бр. 2 

у делу 5. Конкурсне документације под називом „Услови за учешће у  
поступку јавне набавкје из члана 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама“, тачка 5., у делу који се односи на пословни капацитет, 
навели сте да се под „неопходним пословним капацитетом 
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подразумева да понуђач, односно његов вршилац пружања услуга у 
претходне три пословне године има  реализована  најмање  3 
уговора о консултантским услугама у области јавних набавки са 
наручиоцима из области здравства.“ 

 

У односу на овако постављен услов, наше питање је да ли 
јеприхватљив и доказ о извршеној обуци за службеника за јавне 
набавке запослених код наручиоца из области здравства (VMA)? 

 

 

Одговор бр. 2 

Да, прихватљив је доказ о извршеној обуци за службеника за јавне набавке 
запослених код наручиоца из области здравства (VMA). 
 

 

 

Питање бр. 3 

У делу 5. Конкурсне документације под називом „Услови за учешће у  
поступку јавне набавкје из члана 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама“, тачка 6., у делу који  се  односи  на  кадровски 
капацитет, навели сте да се под кадровским капацитетом, 
подразумева и „потврда о завршеној обуци о управљању пројектима, 
односно Сертификат о завршеном курсу, најмање за Руководиоцима 
пројекта од стране акредитоване установе.“ 

 

У односу на овако постављен услов, наше питање је у каквној је 
логичној вези наведени услов са спровођењем поступака јавне 
набавке? Наиме, обука службеника за јавне набавке је 
спровођена у циљу припреме запослених да полажу испит за 
службеника за јавне набавке и тиме стекну сефтификат за 
службеника. У овом делу Конкурсне документације тражите од 
понуђача,   да   има   вршиоца   услуге   који   има   и   лиценцу   за 
предавача и сертификат за службеника и потврду о завршеној обуци 
о управљању пројектима, односно Сертификат о завршеном курсу, 
најмање за Руководиоцима пројекта од стране акредитоване 
установе. Дакле, тражени услов није у логичној вези са самим 
поступцима јавних набавки. 
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Одговор бр. 3 

Како је у одговору на питање бр. 1 објашњено, да предмет ове конкретне јавне 
набавке подразумева широку активност од ране фазе пре планирања јавне набавке, 
па кроз поступак спровођења саме набавке и касније праћење реализације уговора по 
конкретној јавној набавци, наручилац, у погледу захтева кадровског капацитета, 
очекује највиши ново квалификација од понуђача, будућег вршиоца услуга, која је 
предмет ове јане набавке.  
 
Дакле, од понуђача се очекује, у смислу кадровског капацитета, да влада 
специјалностима захтеваног нивоа (предавача за обуку службеника за јавне набавке), 
не у циљу стицања сертификата службеника за јавне набавке, већ превасходно, за 
стицање знања о поступцима јавних набавки у свим фазама. Предмет ове конкретне 
јавне набавке и није обука за стицање сертификата службеника за јавне набавке, већ 
оспособљавање службеника који се баве јавним набавкама до нивоа који је 
наручиоцу потребан. С` тим у вези, логично је да ову услугу пружа неко ко има 
лиценцу за предавача, односно, виши ниво знања из ове области, од неког ко само 
има нека знања и неко искуство из области јавних набавки.  
 
Ово исто се односи и на ниво потребног занања из области управљања пројектима, 
јер је наручилац своју организацију рада поставио на веома високом нивоу, што се 
може видети посетом самом објекту или интернет презентацији наручиоца. 
 

 

 

 

Уз захвалност на разумевању, с` поштовањем, 
Комисија за јавне набавке 
Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ 
02.04.2014. године 
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