
 

 

 

 

           ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
          СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

           Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         

          Датум 25.1.2019.године 
 

 

Одговори на питања у вези са јавном набавком, Одржавање централних система за 
климатизацију за филијалу РФ ПИО Ужице ЈН 121/2018 

 

Питање :  

Poštovani  
nije nam jasan odgovor i vaš stav na prethodno pitanje ponuđača: 

"Питање : 

Поштовани, 
молим Вас за појашњење ВКВ-климатизер-аутоматичар. Шта подразумевате под тим? 

Одговор : 
Поштовани, 

под ВКВ, Наручилац подразумева степен стручне спреме где би за Наручиоца прихватљиви степен стручне 

спреме био III или IV. 
Под климатизер- аутоматичар, Наручилац подразумева да Понуђач за ангажоване докаже да су 

распоређени на предметe пословe. 
С обзиром да је Понуђач као доказ радног ангажовања дужан да достави Уговор о ангажовању и М 

образац, довољно је да у било ком од захтеваних доказа буде наведено да је ангажовани распоређен на 
овe пословe." 

Ovo ne može biti pravilno i zakonito zato što VKV samo po sebi predstavlja specijalističko obrazovanje 

Visokokvalifikovanog (VKV) radnika, odnosno 5. (Peti) stepen stručne spreme (u nastavku dostavljamo tabelu 
razvrstavanja kvalifikacija Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji - NOKS) i ne možete sada da promenite uslove i 

prihvatite treći i četvrti stepen, a pogotovo to ne možete u Pregovaračkom postupku gde je osnovna obaveza da 
se prvobitno određeni uslovi za učešće u postupku, tehničke specifikacije i kriterijumi za dodelu ugovora, odnosno 

okvirnog sporazuma ne menjaju. U Redovnom postupku ste odbili našu ponudu sa obrazloženjem da ne 

raspolažemo sa dovoljnim kadrovskim kapacitetom, iako smo stavili mnogo više radnika trećeg, četvrtog, čak i 
petog stepena, nego što je zahtevano konkursnom dokumentacijom. Takođe u šifrarniku radnih mesta nigde ne 

postoji KLIMATIZER - AUTOMATIČAR, te je moguće da ovo radno mesto bude sastavni deo radnog mesta kao što 
je SERVISER RASHLADNIH I KLIMA UREĐAJA ili slično, što je i vrlo čest slučaj jer se ovde radi o samo jednom 

delu široke oblasti kakv je klimatizacija.  

Baš zbog svih ovih razloga smo zaposlili dodatne radnike Petog stepena koji rade na ovom radnom mestu kako bi 
mogli da učestvujemo u ovom pregovaračkom postupku. 

 
Molimo Vas da pod hitno ispravite grešku novim odgovorom, jer ćemo u suprotnom biti prinuđeni da 

preduzmemo dalje mere u skladu sa zakonom. 

 

Одговор :  
Поштовани,  

Наручилац уважава сугестију потенцијалног Понуђача, те ће се при стручној оцени понуда водити на 
основу табеле Националног оквира квалификација у Србији и Закону о јавним набавкама . 

  
 

 

 

         Комисија за јавне набавке                                                                                                       
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