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Питање: 

1. Како објашњавате постојање логичне везе одређивањем додатног услова-

кадровског капацитета са предметом јавне набавке, односно да ли је за јавну 

набавку рачунарске опреме да ли је потребно да понуђач има најмање 5 стално 

запослених радника са високом стручном спремом –профил електро инжењер, као 

као и 5 стално запослених радника са високом стручном спремом – дипломирани 

економиста? 

2. Да ли сматрате да сте оваквим одређивањем додатних услова у погледу кадровског 

капацитета испоштовали начело обезбеђивања конкуренције? 

 

Одговор: 

1. Сручни кадрови, профила дипломирани електро инжењер, од великог су значаја за 

пружање адекватне техничке подршке у циљу исправног коришћења и 

имплементације опреме у постојеће системе ОУ Чајетина. Такође, стручни кадар је 

неопходан ради обавештења и давања информација благовремено и сручно, а 

имајућу у виду обим посла који обавља у ОУ Чајетина то је неопходно да исте 

добијемо у што краћем временском периоду, јер ако понуђач има једног или два 

запослена на тим пословима дешава се да не може  правовремено да реагује, чиме 

се редовно пословање наручиоца доводи у питање. Оваква искуства имали смо у 

претходним годинама, те смо принуђени да од потенцијалних понуђача тражимо 

што стручнији кадар. Када су у питању административни послови такође је 

неопходно да се обављају правовремено и тачно, како не бисмо долазили у 

проблеме те врсте. 

2. Наручилац је става да никако није угрозио начело обезбеђења конкуренције, 

имајући у виду да више понуђача у Републици Србији испуњавају дате услове. 

Такође, напомињемо да је Наручилац корисник буџетских средстава и да као такав 

има посебну пажњу да у датом поступку прибави добра одговарајућег квалитета 

имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке. Наручилац је дужан да 

обезбеди да се извршење уговора спроводи у складу са роковима, те мора водити 

рачуна са којим кадровима располажу потенцијални понуђачи како би могли да 

изврше правовремено и квалитетно уговорне обавезе, чије неизвршење би угрозило 

редовно пословање наручиоца. 
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Мирко Благојевић 


