
Зaинтересовано лице је дана 15.05.2017 године у вези са јавном набавком „ИЗБОР 
ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ 
ПАРТНЕРСТВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ 
ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ„ број 18-2017, у складу са Законом о јавним набавкама упутило 
допис са питањем следеће садржине: 

ПИТАЊЕ БРОЈ 1: У конкурсној документацијипредметног поступка јавне набавке, на 
страни број 2/99, наручилац се позива између осталог и на Правилник о обавезним 
елементима конкурсне у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС“ бр.29/2013). Последњим Измена и допунама Закона о јавним 
набавкама из 2015. године, измењен је и Правилник о обавезним елементима конкурсне у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ 
бр. 86/2015), те вас као наручиоца молимо да извршите измену конкурсне документације и 
исту ускладите за важећим Правилником. 

Одговор: Извршићемо измену конкурсне документације. 

ПИТАЊЕ БРОЈ 2: У поглављу 10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ, конкурсне документације, наручилац је формирао изјаву у коју потенцијални 
понуђачи уписују достављене доказе који су захтевани у поглављу 5. УСЛОВИ ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО О 
ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА. Понуђач скреће пажњу на уочену 
неправилност: У формираној табели у горе наведеном поглављу предвиђена су места за 
“Датум/број“, „Достављени доказ“ и место за датум и потпис понуђача. Наиме, члан 77. 
Закона о јавним набавкама, одређује да се испуњеност услова из чланова 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама, доказује достављањем доказа, док надаље истим чланом став 4. 
предвиђа могућности да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 
75. став 1. тачка 5. доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу поврђује да испуњава услове. Наручилац је у поглављу 10. 
формирао изјаву у коју потенцијални понуђачи уписују достављене доказе који су 
захтевани у поглављу 5., те је понуђачу нејасно на који начин се доказује испуњеност 
услова у предметном поступку јавне набавке?? Да ли попуњавањем и достављањем 
формиране изјаву у поглављу 10. или достављањем тражених доказа наведених у 
поглављу 5.? Како овако постављен начин доказивања испуњености услова није прецизан, 
понуђач захтева од наручиоца да приступи измени конкурсне документацији и отклони 
уочену неправилност како би потенцијални понуђачи могли да припреме прихватљиве 
понуде. 

 Одговор: Не ради се о неправилности већ сматрамо да заинтересовано лице није добро 
разумело документацију. Овом приликом Наручилац даје додатно појашњење у циљу 
доброг разумевања. Поглавље Х ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ је 
потребан документ у којем понуђач пописује и потврђује које је доказе приложио и 
недвосмислено је да се ради о списку приложених доказа, а не и о самим доказима. Ова 
чек листа значајно олакшава и понуђачима и наручиоцу учешће у предметној јавној 



набавци.  То конкретно значи да је неопходно да наручилац докаже испуњеност услова у 
складу са поглављем V. 

 ПИТАЊЕ БРОЈ 3: Конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке у 
поглављу 6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 1. ЈЕЗИК 
НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА, страна 26/99, наручилац је навео 
да: „Сва документа, приватна или јавна, чији оригинални језик није српски, морају бити 
преведена на српски језик, оверена од стране судског тумача и предата уз примерак на 
оригиналном језику“. Чланом 18. став 2. Закона о јавним набавкама, регулисано је да је 
наручилац дужан да назначи део понуде који може бити на страном језику и да наведе на 
ком страном језику. Скрећемо пажњу да нпр. фотометријске прорачуне не треба у целини 
преводити на српски језик, а све из разлога што исти израђује софтвер који је на 
енглеском језику и оне су на неколико десетина страница са графиконима и табелама. 
Такође, у складу са чланом 18. став 3. Закон о јавним набавкама, сматрамо да би 
наручилац требао да захтева само да се из фотометријских прорачуна преведу оне 
странице којима се доказују да понуђене светиљке испуњавају све захтеване параметре из 
конкурсне документације. Такође, наручилац је од потенцијалним понуђача захтевао 
ENEC сертификат за светињке. Молимо да одреди да ли тест репорти и друга пропратна 
обимна документација сертификата треба да буде преведена на српски језик. Сходно горе 
наведеним члановима Закона, захтевамо од наручиоца да измени конкурсну 
документацију предметног поступка јавне набавке тако што ће одредити обавезан превод 
само оних страна који су неопходни за одлучивање у овом поступку јавне набавке и 
одреди који делови понуде могу да буду на страном језику. На тај начин ће Наручилац 
умањити непотребне трошкове понуђачима приликом састављања и подношења понуда и 
поступити у складу са ЗЈН. Опет скрећено пажњу да у складу са истим чланом Закона 
наручилац има обавезу да уколико у поступку прегледа и оцене понуда утврди да део 
понуде треба да буде преведен на српски језик, одреди примерен рок у којем је понуђач 
дужан да изврши преглед. 

 Одговор: У складу са ЗЈН Наручилац има могућност да дозволи да се понуде, у целини 
или делимично, дају на страном језику, посебно део који се односи на техничку 
документацију, кввалитет и техничку документацију. Наручилац ће искористити ту 
могућност и одредити да делове техничке документације чији је обавезан превод само 
оних страна који су неопходни за одлучивање у овом поступку јавне набавке.  

Наручилац одређује да на енглеском језику могу бити делови следећих докуменaта: 
фотометријски прорачуни (осим страна која су битна за одлучивање-резултати) и тест 
извештаји ENEC сертификата. Наручилац задржава право да уколико у поступку прегледа 
и оцене понуда утврди да део понуде треба да буде преведен на српски језик, одреди 
примерен рок у којем је понуђач дужан да изврши преглед. 

 ПИТАЊЕ БРОЈ 4: У поглављу 6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 
ПОНУДУ, тачка 10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА СЕ НАВЕДЕ И ИЗРАЗИ 
ЦЕНА У ПОНУДИ, подтачка 10.1. Валута, наручилац је навео: „Цена може бити исказана 
у динарима или еврима (даље: EUR). За прерачун цене, која је исказана у еврима, у динаре 
користиће се курс 123.7550 дин/1€ (еуро)“. Понуђача занима како је наручилац дошао до 



наведеног курсна еура, као и да ли ће у случају прерачуна цене исто тако користити 
произвољно одређен курс еура? Срећемо пажњу да је овако одређен прерачун цене 
супротан члану 19. Закона о јавним набавкама, којим је одређено: „Вредности се у 
поступку јавне набавке исказују у динарима. Наручилац може да дозволи понуђачу да 
цену у понуди искаже у једној страној валути и у том случају ће у конкурсној 
документацији навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи 
девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда. Ако је 
понуђачу дозвољено да цену у понуди искаже у једној страној валути, наручилац је дужан 
да у конкурсној документацији наведе у којој валути се цене у понуди могу исказати. Ако 
понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима“. Сходно изнетом, понуђач захтева од наручиоца да приступи 
измени делу конкурсне документације који се односи на валуту и исти усклади са горе 
наведеним чланом Закона. 

 Одговор: Наручилац ће у случају прерачуна цене користити средњи курс НБС на дан 
отварања понуда. 

ПИТАЊЕ БРОЈ 5: У поглављу 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА, на стр. 14, наручилац је навео 
задатак пројекта. Приликом одређивања распореда потребних светиљки по 
карактерисичним профилима у односу на категоризацију пута, навео је да је у МЕ4 
категорији положај тротоара са једне стране коловоза. Како овако постављен начин 
доказивања испуњености услова није прецизан, понуђач захтева од наручиоца да 
прецизира са које стране коловоза, како би потенцијални понуђачи могли да припреме 
прихватљиве понуде. 

Одговор: Тротоар треба да се налази са супротне стране коловоза у односу на линију 
светиљки.  

Наручилац је у истој табели на стр. 14 уочио грешку, те врши измену тако што се број 
светиљки и категорији пута МЕ4  смањује за 7 комада и биће 233 комада, а у МЕ3 
категорији повећава за исто толико и биће 31 комада укупно. Укупан број светиљки се не 
мења. Иста измена се односи и на прилог тендерске документације. 

 




