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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА БРОЈ 1/2019
Поштовани, на ваш захтев од 13.02.2019. године, за пружањем додатних информација и
појашњењима конкурсне документације за јавну набавку услуга број 1/2019 – екскурзија ученика,
дајемо вам следећи одговор:
У складу са Правилником о наставном плану и програму за гимназију ("Сл. гласник СРС Просветни гласник", бр. 5/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94,
2/95, 8/95, 23/97, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 11/2004, 18/2004, 24/2004, 3/2005, 11/2005, 2/2006, 6/2006,
12/2006, 17/2006, 1/2008, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 7/2011, 4/2013, 14/2013, 17/2013,
18/2013, 5/2014, 4/2015, 18/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 10/2017 - испр. и 12/2018 - др. правилник)
Одељењска и стручна већа су предложила, а Наставничко веће је размотрило и донело Програм
екскурзије за ученике 7, 8, 1, 3 и 4 разреда, а Савет родитеља је дао сагласност на програм
екскурзија. Када је у питању програм путовања за екскурзију ученика 4. разреда, Савет родитеља је
такође разматрао и дао сагласност на програм путовања. Родитељи ученика су анкетирани и давали
су појединачне сагласности да ученици путују по напред наведеном програму путовања на који је
сагласност дао Савет родитеља. Због многобројних примедби на смештај и исхрану у хотелима у
којима су ученици били смештени претходних година, од стране наставника, родитеља и ученика,
предложено је да се пронађе алтернативна могућност која адекватније одговара потребама
наручиоца. Такође, на основу ранијих искустава са истих екскурзија, показало се да смо, увек када
су ученици били смештени у више хотела, имали проблема како са безбедношћу ученика, тако и са
приговорима осталих гостију на буку коју праве ученици и сл. На овај начин омогућава се да сви
ученици буду смештени у једном хотелу чиме су безбедност и комфор ученика максимално
обезбеђени, што свакако јесу апсолутни приоритети у организацији оваквих активности.
Што се Вашег приговора тиче, наглашавамо да као наручиоци немамо никакав утицај на
начин издавања предрезервација и закуп смештајних објеката, те у складу с тим не можемо
сносити било какву одговорност, нити сматрамо да смо на тај начин као наручилац онемогућили
једнакост понуђача, повредили начело конкуренције или начело ефикасности и економичности.
Наиме, наручилац нема обавезу и не може да дефинише предметну јавну набавку на начин и са
капацитетима који одговарају сваком понуђачу, што само по себи не представља повреду одредби
ЗЈН. У складу с тим, наручилац остаје при задатим условима из конкурсне документације за
партију број 3 у складу са чланом 70 став 1 ЗЈН у коме стоји да ''Техничке спецификације и
пројектна документација, у смислу овог закона, представљају техничке захтеве који су обавезни и
саставни део конкурсне документације у којима су предвиђене описане карактеристике добара
услуга или радова. Оне морају омогућити да се добра, услуге или радови који се набављају опишу
на начин који је објективан и који одговара потребама наручиоца''.
Из цитираних законских одредаба произилази да је наручилац дужан да техничке
карактеристике услуга које су обавезни и саставни део конкурсне документације предвиди на
начин да омогући да услуге које се набављају опишу на начин који је објективан и који одговара
потребама наручиоца, с тим да истим не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у
јавној набавци. Такође, наручилац није обавезан да их дефинише тако да постављене захтеве може
да испуни сваки од заинтересованих понуђача, већ је потребно да исте одреди тако да буду у
складу са његовим објективним потребама.
С друге стране, Школа је, иако по закону о јавним набавкама нема такву обавезу, своју јавну
набавку обликовала по партијама и тиме омогућила конкурентност.

