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ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ 

ПОЈАШЊЕЊИМА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

 

 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), објављујемо одговор на захтев за 

додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у поступку 

јавне набавке мале вредности – услуге: Екскурзије и настава у природи у школској 

2019/2020. години , ЈН бр.5/2019  

 

 

ЗАХТЕВ: „У делу тендерске документације за извођење рекреативне наставе као додатни 

услов сте тражили одређени термин и хотел на Копаонику. ЗЈН из члана 72.2 прописује да 

наручилац има право да самостално одређује додатне услове али тако да ти услови не буду 

дискриминаторског караткера и не ограничавају понуђаче, већ да одреде додатне услове 

како би обезбедили што већу конкуренцију и самим тим и нижу цену. 

Овим условом је тендерска документација дискриминаторског карактера и молимо Вас да 

овај услов избришете или промените тако да обезбедите могућност и другим понуђачима 

да могу да припреме понуду за Вашу ЈН. 

Исто тако предметна ЈН је обликована у једној партији и самим тим је дискриминаторског 

карактера с обзиром да по Закону о ЈН понуђач има права да конкурише за одређене 

партије а не мора за целокупну ЈН  

С обзиром да је први тендер поништен и да и тада, а и сада осим једне агенције нико за 

Вашу школу не може да обезбеди хотел и датум који сте тражили за наставу у природи, 

сматрамо да овај услов није у складу са законом и да ограничава конкуренцију и самим тим 

мора бити промењен.“ 

 

 

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ: 

На странама 5.и 6 . Конкурсне документације за јавну набавку услуге- Екскурзије и настава 

у природи у школској 2019/2020. години, ЈН 5/2019, описана је врста услуге, садржај 

програма и опис смештаја за извођење екскурзија и наставе у природи. 

Што се тиче наставе у природи у Конкурсној документацији стоји:  

,,Настава у природи ( 7 дана, 6 ноћења – 6 пуних пансиона ) 

Путни правац: Ћуприја –Копаоник (Брзеће)– Ћуприја 

Садржај програма: Смештај у хотелу у Брзећу, једнодневни излет аутобусом- одлазак на 

врхове Копаоника 

Опис смештаја: 

 тип објекта: апарт-хотел, категорија мин ** 

 комплетно опремљени апартмани са кухињом и купатилом 

 смештај ученика у 1/2, 1/3 или 1/4 собама на највише два узастопна спрата 

 исхрана у објекту у коме деца бораве 

 соба за изолацију ( за случај болести деце) 

 одговарајући простор за одржавање наставних и ваннаставних активности  



Време извођења: од 01. до 10. марта 2020. године 

Полазак је предвиђен у јутарњим часовима, а повратак седмог дана  у касним поподневним 

часовима 

Оквирни број ученика: око 50 ученика 

Број одељењских старешина: 6 (за одељењске старешине понуђач обезбеђује гратисе) 

Понуђач обезбеђује и 1 гратис за стручног вођу путовања из школе,, 

Термин извођења, време трајања, програм и релацију (дестинацију) за извођење наставе у 

природи предложило је стручно веће за разредну наставу, размотрило и усвојило 

Наставничко веће, а сагласност дао Савет родитеља. Термин, програм и релација ( 

дестинација) за наставу у природи су саставни део Годишњег плана рада школе за школску 

2019/2020. годину.  

Термин који је планиран за извођење наставе у природи је почетак марта 2020. године, у 

трајању од 7 дана ( 6 ноћења). Како је наручилац навео у конкурсној документацији време 

извођења је од 01. до 10. марта 2020. године, тако да понуђачи у овом временском периоду 

сами могу да одреде којих 7 дана ће се изводити настава у природи. 

Поред овога, Наручилац у Конкурсној документацији није навео одређен хотел за смештај 

ученика који иду на наставу природи. Наручилац је одредио место где хотел треба да се 

налази, односно у Брзећу, описујући услове смештаја, не наводећи назив хотела у ком би 

ученици били смештени.  

Наручилац нема обавезу да предметну јавну набавку обликује по партијама. 

Што се тиче поступка јавне набавке бр. 3/2019, чији је предмет: Екскурзије и настава у 

природи у школској 2019/2020. години, исти је обустављен јер је Наручилац одбијо све 

неодговарајуће и неприхватљиве понуде.  

 

 

 

 

 

 


