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На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за јавну набавку бр.404-1/142У-2019-28 - Набавка 

пружања услуга управљања процесима успостављања и унапређења ГИС-а 

Града Ниша на пројекту „Унапређење географско информационог система 

града Ниша“, одговара на питања заинтересованих лица у циљу појашњења 

конкурсне документације:  

 

Питање број 1: 

У конкурсној документацији више пута се појављује реч 

„Фасилитација“. Како поменута реч није из српског језика, не ,можемо је 

наћи у речнику Матице Српске, молим вас да разјасните значење поменуте 

речи и да конкурсну документацију ускладите са разјашњењем исте. 

 

Одговор на питање број 1: 

 Фацилитација посматрана као термин из области социјалног рада 

представља процес повећања успешности извођења одређене 

активности, односно означава пораст ефикасности као резултат присуства 

других лица - фацилитатора.  

Фасилитатор је особа прихватљива свим члановима групе, која је 

неутрална и нема ауторитет у доношењу одлука, а која има улогу да у току 

процеса (фасилитације) помогне групи да унапреди решавање проблема и 

доношење одлука и олакша процес узајамне комуникације у групи, а све у 

циљу повећања ефективности (учинковитости) рада групе и повећање 

резултата групе. 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу 

техничке спецификације предмета јавне набавке у циљу што прецизнијег 

одређења предмета набавке, како би понуђачи могли да поднесу одговорајуће 

понуде.   

 

Питање број 2: 

Обраћамо Вам се са захтевом за додатним информацијама 

и  појашњењима конкурсне документације у поступку јавне набавке мале 

вредности - пружања услуга управљања процесима успостављања и 

унапређења ГИС-а Града Ниша на пројекту „Унапређење географско 

информационог система града Ниша“ ЈН брoj 404-1/142У-2019-28 

  

На страни 22. конкурсне документације у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ 

захтева се да понуђач поседује: 

Услов из члана 76. став 2. ЗЈН - кадровски капацитет: да за извршење 

предметне јавне набавке у тренутку подношења понуда, има ангажовано по 

основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време) или Уговора о 

раду ван радног односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. 

до 202.,  најмање два лица са завршеним минимално петогодишњим 

студијама из области рачунарства и информатике са докторатом, 

магистарском тезом, дипломским или мастер радом из области Географско 
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информационих система, као и да имају учешће на пројектима из области 

која је предмет овог уговора, да поседују искуство у руковођењу радних 

група и/или стручних тимова.  

  

Да ли ће те признати као испуњење услова ангажовање  два лица са 

завршеним минимално петогодишњим студијама из области геонаука или 

геодезије, просторног планирања са докторатом, магистарском тезом, 

дипломским или мастер радом из области Географско информационих 

система, као и да имају учешће на пројектима из области која је предмет 

овог уговора, да поседују искуство у руковођењу радних група и/или 

стручних тимова.  

Питање се поставља обзиром да технички факултети немају матичност 

за географске информационе системе и као такви нису референтни за 

успостављање ГИС система, као и на основу мишљења Републичке комисије 

за заштиту права понуђача. 

 

Одговор на питање број 2: 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са 

вашом сугестијом  и измењене стране конкурсне документације поставити на 

портал Упрае за јавне набавке.  

 

Питање број 3: 

Обраћамо Вам се са захтевом за ИЗМЕНОМ конкурсне документације 

у поступку јавне набавке мале вредности - пружања услуга управљања 

процесима успостављања и унапређења ГИС-а Града Ниша на пројекту 

„Унапређење географско информационог система града Ниша“ ЈН брoj 404-

1/142У-2019-28.  

На страни 4. конкурсне документације у делу II КРИТЕРИЈУМИ ЗА 

ДОДЕЛУ УГОВОРА стоји: 

Врста критеријума за доделу уговора 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума 

„најнижа понуђена цена“. 

Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом 

понуђеном ценом. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи 

рок пружања услуге. 

У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

  

Захтев за изменом конкурсне документације односи се на подвучени 

критеријум за доделу уговора, а имајући у виду да на страни 8. конк. 

документације стоји да је рок за пружање услуга 10 месеци (таксативно 

наведено у данима по фазама) као и на страни 31. конк. документације у 
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Образцу понуде, и  страни 35. конк. документације као  и  у моделу уговора у 

слану 4. на 38. страни конкурсне документације.  

  На страни 23. конкурсне документације није наведено како се доказује 

испуњеност додатног услова са стране 22. конкурсне документације који 

гласи: 

6.  Услов из члана 76. став 2. ЗЈН - пословни капацитет: да је у 

последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки, пружао услуге исте или сличне 

предмету набавке у збирном износу од најмање 1.000.000,00 динара са 

ПДВ-ом.  

  

На страни 37. конкурсне документације у Моделу уговора у члану 2. 

стоји да: 

Пружалац услуге је дужан да услуге који су предмет Уговора пружи у 

складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин 

вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 

("Сл. гласник РС", бр.23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017) и 

важећим техничким прописима, нормативима и стандардима. 

Ради пружања услуга који су предмет Уговора, Пружалац услуге се 

обавезује да обезбеди неопходне услове за извршење услуга који су предмет 

овог уговора. 

  Молимо Вас да ова два пасуса обришете јер се предметна јавна нававка 

не односи на припрему техничке документације (предпостављамо да су ова 

два пасуса остала из неке од конкурсних документација које су се односиле 

на пројектовање или изградњу). 

 

На страни 38. конкурсне документације у Моделу уговора у члану 5. 

који се односи на рок пружања услуге стоји да: 

Пружалац услуга је дужан да комплетну пројектно-техничку 

документацију за извођење радова на санацији, реконструкцији и унапређењу 

енергетске ефикасности објеката Дома „Душко Радовић“ у Нишу, изради у 

потпуности и преда Наручиоцу у року од _________ календарских дана (с 

тим да исти не може бити дужи од 20 календарских дана), од дана закључења 

овог уговора и то 3 (три) примерка у папирној форми и 1 (један) примерак у 

електронској форми на „ЦД“ или „ДВД“ медијуму. 

За време исходовања неопходних услова и сагласности од овлашћених 

надлежних органа, рок извршења услуге ће мировати, уз обавезу пружаоца 

услуге да обавести наручиоца о датумима подношења и добијања 

неопходних услова и сагласности. 

  Молимо Вас да овај члан уговора преформулишете је се предметна 

јавна нававка не односи на припрему пројектно-техничке документације 

(предпостављамо да су овај члан уговора остао из неке од конкурсних 

документација које су се односиле на пројектовање или изградњу). 
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На страни 41 и 42. конкурсне документације у Моделу уговора у члану 

10. који се односи на Примопредаја пројектно-техничке документације стоји 

да: 

Примопредаја пројектно-техничке документације врши се по 

завршетку посла и прибављању неопходних услова и сагласности, 

комисијски најкасније у року од 5 (пет) дана од завршетка посла. 

Комисију за примопредају именоваће Наручилац, а обавезно је чине и 2 

(два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Пружаоца услуга. 

Комисија сачињава записник о примопредаји. 

Пружалац услуге је дужан да приликом примопредаје преда 

Наручиоцу, 3 (три) примерка пројектно-техничке документације у папирној 

форми и 1 (један) примерак у електронској форми на „ЦД“ или „ДВД“ 

медијуму, са свим неопходнм условима и сагласностима. 

Молимо Вас да овај члан уговора преформулишете је се предметна 

јавна нававка не односи на припрему пројектно-техничке документације 

(предпостављамо да су овај члан уговора остао из неке од конкурсних 

документација које су се односиле на пројектовање или изградњу). 

 

Одговор на питање број 3: 

Наручилац ће извршити изменe конкурсне документације у складу са 

вашим сугестијама  и измењене стране конкурсне документације поставити 

на портал Упрае за јавне набавке.  

 


