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Геодетска техничка школа Београд 

Ул. Милана Ракића бр. 42, 11000 Београд 

Датум: 25.05.2020. год. 

Дл. број: 01-452 

Број ЈН: 02/20 
 

 
 

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. 01-427 од 20.05.2020. године за поступак јавне набавке мале вредности 

добара бр. 02/20 – „Геодетски инструменти – ГНСС ПРИЈЕМНИК“ (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 поступак јавне набавке мале вредности - добра бр. 02/20 – „Геодетски инструменти – 

ГНСС ПРИЈЕМНИК “  

 

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: Према захтевима конкурсне документације за 

предметну набавку, доказивање кадровског капацитета предвидели сте обавезним 

достављањем копија уговора о раду са запосленим. 

Осим што је то поверљив документ и не доставља се, уговор о раду није документ који 

доказује да је радник још увек запослен у предузећу са којим је склопио уговор, већ само о 

условима запослења, што је тајна између послодавца и запосленог. 

  

Како је за предметну набавку потребно доказати да понуђач у радном односу има 

тражене стручњаке, њихово постојање и расположивост доказује образац М. 
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Да ли је довољно и прихватљиво да као доказ пословног капацитета доставимо копије М 

обрасце за тражене раднике? 

  

Одговор/појашњење бр. 1: Није довољан, из више разлога. Но, како је свим наручиоцима 

законита обавеза да утврде тачно чињенично стање и материјалну истину, јасно је да у том 

циљу ми као комисија Наручиоца ћемо ценити све оне доказе из којих можемо утврдити 

захтевано у конкурсној документацији. Дакле, Наручилац не спори да су одређени делови 

уговора о радном ангажовању такви да за понуђача представљају „пословну тајну“, али са 

друге стране имамо одредбу члана 14. став 2. ЗЈН који дефинише управо материју на којој 

заинтересовано лице темељи своје питање, односно која нам изричито наводи да се неће 

сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, што нам 

све указује на могућност да све оне информације које заинтересовано лице сматра 

„тајним“ не мора начинити доступним Наручиоцу, тј. може их прикрити приликом 

достављања копије уговора о радном ангажовању. 

 

Мора се посебно напоменути да зантересовано лице навођењем „уговора о раду“ 

занемарује чињеницу да постоје основи ангажовања који не представљају радни однос и 

за чије важење, односно произвођење правног и дејства сагласности воља, а имајући у 

виду позитивне прописе, није неопходно постојање одговарајућег М обрасца. Другим 

речима, располагање кадровским капацитетом се не доказује искључиво М обрасцима, 

напротив, тако да је Наручилац својим дефинисањем додатног услова кадровског 

капацитета предвидео све законите могућности. 

 

На основу претходно наведеног, Наручилац остаје при наводима из конкурсне 

документације у вези додатног услова кадровског капацитета.   

 

Питање/захтев за појашњење бр. 2: На стр. 17, у Упутству како се доказује 

испуњеност услова, стоји: 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копиј

а (осим средстава финансијског обезбеђења, која се достављају искључиво у оригиналу) 

  

На која средства финансијског обезбедјења се ово односи, с обзиром да нигде није 

наведено да је средство обезбедјења за озбиљност понуде потребно? 

 

Одговор/појашњење бр. 2: Свакако да није захтевано средство обезбеђења за озбиљност 

понуде, те се наведена напомена односи на изјаву у вези достављања средстава 

обезбеђења, која је предвиђена као саставни део понуде, као и сама средства обезбеђења 

која ће постати део правног посла (уговора о јавној набавци) између Наручиоца и 

Добављача. У случају процене Комисије да би, од стране заинтересованог лица цитирани 
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део конкурсне документације, могао да изазове одређене забуне код потенцијалних 

понуђача, иста ће кроз измене у смислу члана 63. став 1. ЗЈН уподобити тај део конкурсне 

документације, уз јасну напомену на овом месту да су појашњења свакако саставни део 

документације поступка, односно да обавезују како Наручиоца, тако и заинтересована 

лица. 

 

Питање/захтев за појашњење бр. 3: У моделу уговора конкурсне документације за ЈНМВ 

02/20, члан 5., стр.50 од 55, гарантни рок се не односи на Геодетски инструмент-ГНСС 

пријемник, што је предмет ове набавке.? 

 

Одговор/појашњење бр. 3: Из целокупног текста модела уговора, посебно из члана који 

дефинише предмет истог, као и из текста конкурсне документације, се на сасвим јасан 

начин може закључити да се понуђени гарантни рок управо односи на предмет јавне 

набавке, односно на Геодетски инструмент – ГНСС ПРИЈЕМНИК. У случају процене 

Комисије да би, од стране заинтересованог лица цитирани део конкурсне документације, 

могао да изазове одређене забуне код потенцијалних понуђача, иста ће кроз измене у 

смислу члана 63. став 1. ЗЈН уподобити тај део конкурсне документације, уз јасну 

напомену на овом месту да су појашњења свакако саставни део документације поступка, 

односно да обавезују како Наручиоца, тако и заинтересована лица. 

 

 

 

 

Комисија за ЈНМВ бр. 02/20 

 

 

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


