
 
 
 

Број: 125-292а 

Датум: 15.09.2017. године 

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 14/15 и 68/15), а на  писани захтев заинтересованог лица  упућен  путем  

електронске  поште (e-mail)  од  13.09.2017. године, Наручилац даје 

 
 
 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у вези са припремањем понуда за јавну набавку услуга – Услуге ангажовања пратилаца 

деце,  

ЈН МВ бр. 1.2.2/2017 

 

1. Питање:  
Молимо за појашњење, односно стручно мишљење, зашто у тендерској документацији 

„Услуге ангажовања пратилац деце“ ЈН МВ бр. 1.2.2/17, а у делу додатних услова – 

кадровски капацитети, искључиво тражите потврду о похађању обуке за рад са децом са 

сметњама у развоју, који је акредитован од стране Републичког завода за социјалну 

заштиту? Стручни радници, као и ангажована лица, која раде са овом популацијом, раде у 

установама просвете, здравства и социјалне заштите. Комора социјалне заштите једнако 

прихвата едукације (сертификате, потврде) програма акредитованих у здрсвству и 

просвети, а које су из области – Деце са сметњама у развоју и исте бодује за добијање 

лиценце за рад у социјалној заштити. Ви припадате сектору образовања што указује на 

још једну стручну нелогичност да тражите потврду обуке акредитоване искључиво у 

социјалној заштити пренебегавајући комплексност популације као инволвираност 

дефектолошког рада као комплексне науке која у свом стручном раду прожима све три 

области (здравство, социјална заштита и образовање), као што је и сигурно случај у Вашој 

школи, где су ураду са овом популацијом укључени стручњаци из горе наведених свих 

области. 

Одговор:  
Разлог због којег се Наручилац одлучио да конкурсном документацијом испуњење 

додатних услова – кадровски капацитет тражи потврду похађању обуке за рад са децом са 

сметњама у развоју који је акредитован од стране Републичког завода за социјалну 

заштиту јесте безбедност детета. Наиме, мерљиви показатељи да ће дете са сметњама у 

развоју да буде безбедно је да нека релевантна стручна организација гарантује за особу 

коју је ангажовала, да је та особа прошла обуку одобрену од релевантне стручне установе 



као што је Републички завод за социјалну заштиту, као и да има лекарски преглед Дома 

здравља који гарантује за здравствено и психичко стање пратиоца детета. Пратилац у 

превозу је социјална услуга и помоћна услуга у процесу образовања. Наручилац пре свега 

строго води рачуна о нивоу безбедности деце, а посебно имајући у виду чињеницу да је 

реч о специфичној деци са сметњама у развоју. 

 
2. Питање: 

Молимо за појашњење – тип траженог лекарског уверења. Да ли је уверење трајног 

карактера или је временски лимитирано, као и да ли је то предуслов и наставном кадру 

школе за рад са предметном популацијом Школе? 

Одговор:  
Наручилац сматра да се под лекаарским уверењем подразумева лекарско уверење 

надлежног Дома здравља да је лице способно за рад са децом. Ниједно лекарско уверење 

не може се издати трајно, а Наручилац може у случају потребе или било какве сумње увек 

тражити додатну проверу у смислу здравственог стања конкретног пратиоца. Сви 

запослени у Школи морају имати лекарско уверење приликом заснивања радног односа. 

 
 

 

                               КОМИСИЈА ЈН МВ бр. 1.2.2/2017 

 

 

 

 

 

Достављено:  

- Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке 

- Сајту наручиоца  

 

  
 


