
СГ О П 03-24

           РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
                   Комисија за јавну набавку
         II Број II, 404-1-У-11/17- 22.02.2017. године
                    Београд, Македонска 42

                  Зсл-3
ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање за јавну набавку услуга запошљавања и измена конкурсне

документације

Потенцијални понуђач је поставио питање ради појашњења конкурсне документације за јавну набавку
услуга- услуга запошљавања, редни број набавке II, 404-1-У-11/17, које се односи на следеће:

У додатним условима сте назначили да је неопходна диплома за руковање Програмом САП и упутили
нас  на једину ПРИВАТНУ КОМПАНИЈУ која је меродавна да то изда а не знамо на бази којих овлашћења
и лиценци државних органа.
Достављамо вам нашу преписку с њима. Само погледајте цене које су веће него цела наша планирана
годишња маржа. У телефонском разговору нам је речено да поред новца кандидати морају познавати
перфектно знање енглеског језика.
Ово је школски пример кршења одредаба чл.10. и 12. ЗЈН.
Ми смо даље контактирали Савез рачуновођа и књиговођа са питањем да ли је нормално да неки
Наручилац који има неки софтвер и неког већ обученог оператера на том софтверу има парво да
захтева баш ту обуку за искључиво тај Програм?
Насмејали су се и упутили нас на државне органе јер се ради о класичној корупцији и организованом
криминалу.
Захтевамо, пре подношења кривичне пријаве против службеника за набавке да се овај додатни услов
брише као НЕЗАКОНИТ а поврх свега као бесмислен.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

1. Ангажовање лица која су обучена за рад у Програму за централно управљање финансијама
(САП)  је обавеза наручиоца будући да је то програм који се по налогу Градске управе града
Београда искључиво мора користити у финансијско-рачуноводственим пословима у свим
градским општинама. САП је специфичан програм и зато је неопходно да извршиоци буду
обучени за рад у њему.  Никакве посебне лиценце и овлашћења државних органа за то нису
потребна.

2. Све информације у вези са обуком у САП-у наручилац је добио од званичних лица из Градске
управе. Компанија SAP WEST BALKANS  на коју смо упутили по захтеву потенцијалног понуђача,
дајући тражене податке за контакт, пружала је услугу обучавања у САП-у у свим градским
општинама на основу уговора са Градском управом.  У међувремену је наручилац сазнао да је
услугу обучавања у САП-у пружао и Универзитет Сингидунум. Наручиоцу није познато да ли то
чини сада.

3. Међутим, иако изнета аргументација наручиоца оправдава његово поступање, наручилац је
одлучио да не инсистира на доказивању траженог услова да би омогућио што већем броју
понуђача да учествује у поступку јавне набавке,  с тим што да ће наручилац самостално
обезбедити лица која су обучена за рад у САП-у која би затим била радно ангажована
посредством изабраног понуђача за пружање услуге запошљавања.

На основу наведеног наручилац мења страну 17 од 51 страна конкурсне документације, новом страном
17  А од 51  страна,  тако што брише услув за доказивање довљног кадровског капацитета  - копија
дипломе најмање за једног извршиоца о завршеној обуци за рад у програму за централно управљање
финансијама (САП) који је у употреби код наручиоца.
Измењена страна је  саставни део конкурсне документације.
Конкурсна документација садржи 51 страну.

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
                                                                                             Здравко Војновић


