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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 4: 

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. 

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 

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: 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 (нарочито не Електронски факултет у 

Нишу и професори који су очигледно били консултовани на изради 

конкурсне документације), као и да нпр. многи географи, просторни планери 

 који се школују на факултетима који нису из области техничких наука, (нпр. 

Природно математички факултет (Нови Сад, Ниш, Косовска Митровица 

идр), Београдски факултет за географију идр а који једини имају катедре које 

су матичне за научну област Географски информациони системи). Оваквим 

дефинисањем додтаних услова у погледу кадровског капацитета директно се 

угрозили и информатичаре који су стекли дипломе на Природно 

математичком факултету. 

Молимо Вас да измените конкурсну документацију у складу са 

мишљенима Републичке комисије за заштиту права понуђача.  

Такође, сугеришемо Вам да у обједините све измене конкурсне 

документације и као јединствен документ објавите измену, имајућу у виду да 
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сте мењали и модел уговора, а уговор мора бити дат и потписан у целини јер 

у супротном није правно валидан и целокупан поступак јавне набавка је лако 

поништив (Видети решења Републичке комисије за заштиту права понуђача). 

 

Одговор на питање број 4: 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са 

вашом сугестијом  и измењене стране конкурсне документације поставити на 

портал Управе за јавне набавке.  

 
  

 


