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Геодетска техничка школа Београд 

Ул. Милана Ракића бр. 42, 11000 Београд 

Датум: 05.03.2018. год. 

Број ЈН: 01/18 
 

 
 

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-

264 од 27.02.2018. године и II измене конкурсне документације бр. 01-274 од 28.02.2018. 

године за отворени поступак јавне набавке бр. 01/18 – „Екскурзије“ (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. 01/18 – „Екскурзије“  

 

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: Поштовани, 

 

Обраћамо вам се поводом уочених неправилности у Конкурсној документацији за јавну 

набавку 01/18 - Екскурзије и то: 

 

- Као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке прописано је за партију 5: 

 

- На страни 29 захтеван је смештај ученика у хотелу са најмање 4*, удаљеном до 20 

километара ваздушном линијом од трга Венеција. Нејасно је како ће бити извршена 

оцена понуде, тј, на основу којих критеријума, јер је немогуће измерити удаљеност 

ваздушном линијом, већ само удаљеност путним правцима. Подсећамо вас да је 
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наручилац дужан да сачини конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу 

да припреме прихватљиву понуду. Сматрамо да то, у овако прописаној спецификацији, 

није случај. 

 

Овај допис достављамо у складу са одредбом члана 63 став 2 Закона о јавним набавкама, 

као упозорење наручиоцу пред подношење захтева за заштиту права. 

 

Одговор/појашњење бр. 1: Наручилац се одлучио за одредбу „удаљеност ваздушном 

линијом“ из разлога што се до исте као валидног и егзактног податка може доћи на свима 

приступачан начин и што је, као информација, лако проверљива. Начин на који ће бити 

извршена стручна оцена понуда, а што може проверити и свако заинтересовано лице јесте 

путем сајта „Google map“. Наиме, у податке са поменутог сајта се може поуздати сваки 

корисник из разлога што се тачност истих не доводи у питање. То се може учинити и на 

српском језику, тако да познавање страног језика није неопходно. Процедура је такође 

проста и свима доступна, па је потребно кликнути Трг Венеција (Piazza Venezia) као 

централни римски трг, док у другој дестинацији треба укуцати тачно име хотела које 

понуђач буде нудио. Након тога ће сајт представити једну или више могућих дестинација 

путним правцем. Управо је ту кључан моменат за начин – како добити податак ваздушне 

удаљености. Наиме, на самој мапи је потребно код прве тачке (дестинације) десним 

кликом миша отворити одабир опција и кликом одабрати „мери удаљеност“. Исту 

процедуру одабрати и код друге тачке (дестинације) и доћиће до рачунања удаљености од 

„тачке до тачке“ ваздушном линијом. Наведену процедуру ће користити наручилац 

приликом стручне оцене понуда.  

 

Осим што је „ваздушна линија“ јединствен податак у односу на „путни правац“ 

којих увек има најмање два, па може доћи до недоумице који одабрати за стручну 

оцену понуда, постоје и објективне потешкоће када је у питању „путни правац“ јер 

наручилац не може знати да ли на том путном правцу постоје ограничења за пролаз 

аутобуса, па чак и физичке немогућности ако је, узмимо за пример, надвожњак у 

толико низак да аутобус не може проћи, поготово ако се узме у обзир да су то градске 

саобраћајнице у самом језгру града. 

 

Дакле, овај део конкурсне документације остаје непромењен. 

 

 

 

 

Комисија за отворени поступак јавне набавке бр. 01/18 
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