
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу 

Милана Мијалковића 14 

Јагодина  

 

 

Одговори на постављена питања за јавну набавку Р-2/2016 – замена старе фасадне 

столарије новом 

Дана 07. октобра 2016. године заинтересовано лице поставило је следећа питања: 

 

1. 1.  Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Факултета педагошких 

наука Универзитета у Крагујевцу – пречишђен текст(број 01-4841/1 од 21.12.2015. 

године) на који се наручилац позива у Конкурсној документацији није јавно доступан, 

па љубазно молимо да га учините доступним у складу са обавезом из члана 22.став 5. 

ЗЈН. 

 

Одговор: 

Поштована, 

захваљујемо се на траженим додатним информацијама по питању јавне набавке Р-

2/2016 – замена старе фасадне столарије новом. Овим путем посебно се захваљујемо на 

информацији да је  Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке Факултета 

педагошких наука Универзитета у Крагујевцу тренутно недоступан. Систем 

администраторима Факултета одмах је дат налог да утврде узроке овог техничког 

проблема и отклоне све недостатке везане за сервер који утичу на недоступност 

поједних докумената на сајту. 

 

 

1.2.  Како понуђачи из садржине Конкурсне документације немају информацију да ли је 

ова јавна набавка планирана у плану јавних набавки, нити понуђачи то могу сазнати из 

других јавно доступних информација, молимо одговор, као и линк на коме је објављен 

план јавних набавки, јер је годишњи план јавних набавки услов за покретање поступка 

јавне набавке? 

 

Одговор: План јавних набавки који садржи и набавку која је предмет Вашег 

интересовања усвојен је одлуком Савета факултета педагошких наука Универзитата у 

Крагујевцу 22.12.2015. године, а његове измене су донете у прописаној процедури. 

План са изменама објављен је на Порталу УЈН. Иако према члану 51.став 3. Закона о 

јавним набавкама нисмо у обавези да план и измене плана објавимо на сајту Факултета, 

план са свим изменама објављен је и на том месту како би се понуђачима омогућио што 

лакши увид у овај документ.  

 

Додатно, понуђачи и сва заинтересована лица не сносе одговорност уколико се јаве на 

тендер чији предмет набавке није у плану набавки наручиоца тако да за  

заинтересовано лице у чије сте име и за чији рачун упутили захтев није значајан овај 

податак. Међутим, као озбиљна државна вискошколска установа Факултет педагошких 

наука Универзитета у Крагујевцу не покреће поступке јавних набавки уколико оне нису 

планиране на одговорајући начин. 

 

2.1. Имајући у виду да су предмет набавке радови, на основу ког акта сте јавну набавку 

дефинисали као резервисану. На сајту надлежног министарства пронашли смо само два 



предузећа која имају за делатност обављање завршних занатских радова у 

грађевинарству, како обезбеђујете конкуренцију? 

 

Одговор: Јавна набавка је дефинисана као резервисана на основу препоруке 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, број 404-02-21/2015-

05 од 25.6.2014. године. Поред тога, Факултет педагошких наука, као факултет који 

припада хуманистичком научном пољу, чак и у третману својих студената спроводи 

препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја које се тичу 

афирмативних мера (ослобађање од школарине и свих трошкова студија) за студенте са 

инвалидитетом. Опредељење је наше установе да поштује препоруке надлежних 

министарстава везане за укључивање маргинализованих и социјално угрожених група. 

Факултет свакако не може сносити одговорност за то што у Србији постоје само два 

оваква предузећа чија је делатност тражена конкурсом. 

 

 

2.2. Уколико би се ова два предузећа која се баве завршним занатским радовима у 

грађевинарству јавила као понуђачи, да ли су у обавези да понуде и уграде производе  

која је произведена у Предузећу које је такође на списку предузећа за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и да има важећу дозволу за 

рад? 

 

Одговор: Не. Сматрамо да не постоји реална претња која би укључила договор или 

злоупотребу било какве  врсте с обзиром на то да су средства за инвестицију највећим 

делом обезбеђена од стране Министарства просвете, науке и технолошкиг развоја и 

Града Јагодина који, свако са своје стране, строго контролишу утрошак ових наменских 

средстава. 

 

2.3. Само једна фирма која испуњава услове из члана 8. ЗЈН, за делатност има 

производњу и уградњу ПВЦ столарије, да ли понуђачи од ове фирме морају да купе 

столарију коју би уградили или ова фирма треба да буде члан групе или подузвођач?  

Одговор: Није предвиђена обавеза да понуђач буде фирма која за делатност има 

производњу и уградњу столарије и испуњава услове из члана 8. ЗЈН. Такође није 

предвиђена обавеза да столарија буде купљена од истог произвођача, али у конкурсној 

документацији су предвиђени услови којима морају да се задовоље одређене 

карактеристике.  

 

3. На страни 6 од 53 Конкурсне докуметације прописано је: „Сваки понуђач је обавезан 

да пре израде понуде обиђе локацију и упозна се са техничким детаљима на лицу места 

и са чињеницом да се ради о другој фази радова те да столарија која се угражује треба у 

већој мери да одговара веж уграђеној како не би била нарушена функционалност и 

спољни изглед објекта.“ 

Одговор: Што се тиче обиласка локације и упознавања са техничким условима, 

неопходно је да се понуђачи упознају са техничким детаљима и изгледом већ уграђене 

столарије у првој фази како би се избегло нарушавање спољног изгледа објекта, тим 

пре што се објекат налази у парку-ботаничкој башти Факултета педагошких наука који 

је засађен пре око 120 година и под заштитом је државе као споменик природе. У 

непосредној близини објекта налази се зграда Учитељске школе која је такође под 

заштитом државе. Из свих ових разлога изузетно је важно да  се понуђач упозна са 

локацијом и да да понуду која би испунила функционалне захтеве, али и естетске 

критеријуме читавог комплекса Факултета. 



 

3.1.Да ли наведено подразумева да је сваки понуђач у обавези да понуди ПВЦ 

столарију произвођача чија је столарија уграђена у првој фази? 

Одговор: Не. Столарија, наравно,  не мора да буде од истог произвођача али мора да 

задовољи услове одређене конкурсном докуметацијом. 

 

3.2. Да ли би наручилац прихватио понуду сваког предузећа са Списка предузећа за 

професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и да има 

важећу дозволу за рад, ако не, да ли то значи да прихватљиву понуду може да поднесе 

сам понуђач који је изводио прву фазу радова? 

Одговор: Наручилац јавну набавку спроводи у складу са свим прописима који уређују 

јавне набавке. 

 

4.1.Да ли од захтеваних минимум десет запослених лица у радном односу на 

неодређено време довољан кадровски капацитет за реализацију предмета набавке и да 

ли најмање 30% ангажованих лица на овом послу морају бити из категорије инвалида? 

4.2. Које струке морају бити 10 запослених на неодређено време? Да ли су за наручиоца 

прихватљив кадровски капацитет 2 кројача, 2 моделара, 3 словослагача и 2 куварице и 1 

економски техничар? 

4.3. Зашто је за наручиоца битан облик ангажовања на неодређено време ако су сви 

облици ангажовања сходно Закону о раду једнаки? 

Одговор: Уз дужно поштовање, сматрамо да Ваша питања 4.1. 4.2. и 4.3. алудирају на 

врло саркастичан начин на то да је ова јавна набавка предмет претходног договора са 

понуђачем. Још једном напомињемо да су средства обезбеђена по конкурсу из фондова 

који детаљно контролишу читав процес како набавке тако и спровођења радова и 

утрошка средстава. С обзиром на то, као и на чињеницу да се ради о пројекту који је 

веома велики за један факултет оваквог капацитета, додатним условима предвидели 

смо да понуђач има одређени број стално запослених јер, по нама, овај фактор 

представља значајан показатељ пословне стабилности понуђача. 

 

 

Због свега наведеног, заинтересована лица немају основа за сумњу у било ком аспекту 

овог конкурса. 

Најлепше Вам хвала што сте посветили своје време и пажњу детаљима конкурса. 

Сигурни смо да ће неке од ваших напомена утицати на унапређење нашег пословања. 

 

 

Комисија за јавну набавку  

                                                                                                      Р-2/2016 

 

 

 


