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Геодетска техничка школа Београд 

Ул. Милана Ракића бр. 42, 11000 Београд 

Датум: 15.06.2018. год. 

Број ЈН: 02/18 
 

 
 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне 

документације бр. 01-159 од 03.02.2018. године, I измене конкурсне документације бр. 01-

719 од 01.06.2018. године за отворени поступак јавне набавке бр. 02/18 – „Екскурзије у 

иностранству“ (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну 

јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Геодетска техничка школа 

Београд из Београда, у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,  

 

Одговоре и појашњења на питања  
постављена од стране заинтересованих лица  

за отворени поступак јавне набавке - услуга бр. 02/18 – „Екскурзије у иностранству“  

 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно 

захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом 

одговор/појашњење на исто: 

 

Питање/захтев за појашњење бр. 1:  
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Одговор/појашњење бр. 1: Комисија је разматрала наводе заинтересованог лица по овом 

питању и иста сматра неоснованим из разлога што је цитирани додатни услов у логичкој 

вези са предметом јавне набавке, али и у складу са члановима 10. и 12. ЗЈН, те се базира на 

пракси и ставовима надлежних институција (Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки и Управе за јавне набавке), и то што се сваки капацитет који 

се прописује и на основу истог проверава солвентност, способност и референтност 

понуђача, може прописати највише у дуплом износу-капацитету од оног који је процењен 

као неопходан за извршење конкретног предмета јавне набавке.  

 

Не мање битно је нагласити чињеницу која се односи на начин ангажовања тих лица, где 

је наручилац прописао као могућ и рад у и рад ван радног односа, што подразумева да 

доказ у виду правног основа радног ангажовања у смислу копија уговора о раду или 

копија уговора о привременим и повременим пословима или копија другог правног основа 

у складу са Законом о раду – Сл. гл. РС. бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 

одлука УС и 113/17 - у даљем тексту: ЗоР), односно све основе ангажовања у складу са 

важећим законским прописима, пре свих чланом 35. став 2. ЗоР-а што подразумева да 

апсолутно сваки понуђач може испунити овај део кадровског капацитета. 

 

Комисија напомиње и да се ова јавна набавка спроводи у отвореном поступку 

примењујући институт оквирног споразума што даље подразумева да су количине оквирне 

и да ће се уговарање вршити по објективним потребама у смислу броја пријављених 

ученика, највише до процењене вредности партије – вредности оквирног споразума, што, 

дакле, значи да се може пријавити и већи број ученика од наведеног оквирног броја те да и 

у том смислу буде потребно веће ангажовање свих капацитета понуђача, а међу њима и 

наведеног. 

 

 

Питање/захтев за појашњење бр. 2: 
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Одговор/појашњење бр. 2: Комисија је разматрајући наводе заинтересованог лица 

увидела да је исти изнео пример када је хотел удаљен наведених 30 км, занемарујући једну 

јако битну чињеницу, а то је да је у питању одредница „до“ што подразумева и удаљеност 

хотела од централног трга од 500 метара, али и до поменутих 30км. Међутим, имајући у 

виду да се хипотетчки може десити да се у понуди понуђача основано нађе хотел у граду 

Риму удаљености између 20 и 30 км о централног трга, то Комисија, како би уподобила 

програм реалним временским условима, прихвата наводе заинтересованог лица и кроз 

измену конкурсне документације ће наведени захтев из програма изоставити. 

 

 

 

 

Комисија за отворени поступак јавне набавке бр. 02/18 

 

 

 

 

 
Напомена: Овај документ са логом школе пуноважан је без печата и потписа 


