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ОДГОВОР КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ПО ПАРТИЈАМА –
ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈA И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОШ
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ НЕГОТИН У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ,
БРОЈ ЈНМВ 03/2016
Комисији за јавне набавке услуга по партијама – извођење екскурзијa и наставе
у природи за ученике ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин у школској 2016/2017. години,
број ЈНМВ 03/2016, достављен је захтев потенцијалног понуђача у којем указује на
недостатке у конкурсној документацији везане за први додатни услов, следеће
садржине:
Чланом 76. став 6. ЗЈН је предвиђено да додатни услови морају бити у логичкој вези са
предметом јавне набавке. Међутим, Наручилац је као додатни услов одредио нешто што није у
логичкој вези са предметом набавке, а то је врста референтног наручиоца као и врста одређених
услуга. Наиме, Наручилац је предвидео следећи услов за испуњење првог додатног услова,
цитирамо:
„Да у моменту подношења понуде има искуство у реализовању услуга (настава у природи,
екскурзије, зимовања и летовања) са основним и средњим школама и предшколским
установама - најмање 15 (петнаест) реализованих услуга за школске године 2013/2014,
2014/2015, 2015/2016. и 2016/2017“

Спорне ставке су подвучене и означене затамњеним словима у цитираном додатном
услову. Као прво, предмет ове јавне набавке нису зимовања и летовања, већ наставе у
природи и екскурзије, те су зимовања и летовања услуге које нису у логичкој вези са
овом јавном набавком. Као друго, предметна набавка се спроводи за ученике основне
школе, што значи да средње школе и предшколске установе не могу бити одређени као
референтни наручиоци за услуге екскурзије и школе у природи за основце. Као треће,
школска 2016/2017 година је текућа школска година, где ће се услуге екскурзија и
настава у природи реализовати тек на пролеће 2017, што значи да се још нису ни
десиле, те је потпуно ван сваке логике да 2016/2017 школска година буде референтна.
Надаље, моли наручиоца да провери наводе који су изнети и да сходно наведеном
измени конкурсну документацију тако да је врати у законски оквир, поштујући при том
одредбе члана 63. ЗЈН, посебно оне које се односе на продужење рока за достављање
понуда.
У вези поднетог захтева Комисија за јавну набавку услуга по партијама –
извођење екскурзијa и наставе у природи за ученике ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин
у школској 2016/2017. години, ЈНМВ 01/2017, даје следећи

Одговор
1. Наручилац је одредио наведени додатни услов са циљем да потенцијални понуђачи
докажу искуство у реализацији услуга које су исте или сличне садржине као и предмет

јавне набавке, те постоји веома јасна логичка веза између додатног услова и предмета
набавке. Наручилац је, не дискриминишући потенцијалне понуђаче, оставио могућност
да су потенцијални понуђачи реализовали не само екскурзије и наставе у природи већ и
сличне услуге (зимовања и летовања) и то у васпитно-образовним односно образовноваспитним установама (основним и средњим школама и предшколским установама).
2. Екскурзије у основној школи су програмски и садржајно сличне са екскурзијама у
средњим школама и предшколским установама, такође настава у природи је
програмски и садржајно слична зимовањима и летовањима, а велика је сличност и у
дужини трајања и дестинацијама ових ваннаставних активности односно услуга.
Захтеви који се постављају потенцијалним понуђачима у погледу превоза, смештаја
или исхране су идентични без обзира да ли се ради о основној или средњој школи или
предшколској установи.
3. Школска 2016/17. година је текућа школска година, а неке од школа су услуге
екскурзија и наставе у природи реализовале током септембра и октобра 2016. године,
што се лако може проверити на Порталу УЈН.
Након разматрања захтева потенцијалног понуђача, Наручилац је одлучио да остане
при захтевима дефинисаним у конкурсној документацији.

Комисија за ЈНМВ 03/2016

