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Одговор 5 на захтев за: додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде 
  

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 

124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам  Одговор 5 на захтев за додатним информацијама или 

појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке  –  Обуке 

наставника и професора у области информационо-комуникационих технологија, број јавне 

набавке О-38/2017. 
 
 

Питање 1: У Прилогу 1. конкурсне документације, уз опис обуке, на странама од 34-46 дати 

су спискови са градовима, школама домаћинима и школама из којих долазе наставници, као и 

број наставника обухваћених групама. Како је у 53 школе планирано да обуком буде 

обухваћено више од 12 полазника (углавном 14, 20, 25, 30, итд), то Вам постављамо питање: 

"Која је доња граница броја полазника коју би могао да обучава један тренер/водитељ? Да ли 

је на већим образовним групама планирано два или више тренера/водитеља, пошто то нигде 

у конкурсној документацији није наглашено." 

 

Одговор и допуна 1: Број тренера је прописан Правилником о сталном стручном 

усавршавању наставника. Одређено је да до 15 полазника обучава један тренер, до 30 два и 

тако, респективно. 

 

Правилник је објављен у Сл. гласнику РС бр. 81/17 (основни текст је на снази и у примени од 

08/09/2017). 

 

Допуна 2: Наручилац је извршио допуну конкурсне документације на страни 4., прилог 5. 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова и на страни 57., образац 13. Референтна листа Конкурсне 

документације. 

 

 

Због насталих измена Конкурсне документације, Наручилац продужава рок за 

подношење понуда до 15.12.2017. године до 10:00 часова. Отварање понуда одржаће 

истог дана у 12:00 часова у Немањиној 22-26, на 10. спрату, у канцеларији број 30.  
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