
Зaинтересовано лице је дана 23.05.2017 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: 
 

1. Na strani 28. konkursne dokumentacije odredili ste: 
„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. 
„Сва документа која се сматрају јавним, према Хашкој конвенцији од 05.10.1961.године, 
која су издата од стране иностраних држава, морају бити Оверена од стране конзулата 
Државе понуђача или  члана заједничке понуде или достављена уз „Апоистил“ Печат, 
тако да је њихова веродостојност потврђена. Ова обавеза се односи посебно на: (1) 
документацију коју издаје орган или службеник правосудног органа ддржаве  (2) 
административну документацију (3) документацију јавног бележника и (4) званичне 
потврде, као што су уверење о регистрацији, овера датумом и потписом на 
приватним документима“. 
Na stranama 14 -20 tenderske dokumentacije i dr. naveli ste veliki broj izjava i drugih dokaza 
koje se odnose na tehničke karakteristike, kvalitet i tehničku dokumentaciju za nuđenadobra 
odnosno na proizvodače nudenih dobara. 
Pošto je sasvim realno da će se svi ili skoro sva dobra tražena ovomtenderskom 
dokumentacijom proizvoditi u inostranstvu i da će svi dokazi i izjave biti na stranom 
jeziku da li je dozvoljeno da prevodi tih dokaza budu manje formalizovani u zahtevanom 
smislu? 
Da li je u ovoj fazi postupka dozvoljeno dostavljati kopije traženih dokumenata na 
engleskom jeziku bez overe javnog beležnika, obezbedivanja medunarodnog apostilia ili 
konzularne overe i prevoda ovlašćnog tumača? 
Po potrebi i u slučaju bilo kakve sumnje od ponuđača se može naknadno tražiti da dostave 
potrebne prevode od ovlašćenih tumača i sl.Ovakav zahtev je u potpunosti u skladu i sa 

članom 18 ZJN. 

 
 

Одговор на питање бр. 1: 
Спровођење поступка јавне набавке за доделу јавног уговора у складу са Законом о јавно-
приватном партнерству и концесијама је изузетно комплексно и захтевно и са стране 
Наручиоца и са стране понуђача. Законодавац је очигледно имао ту комплексност у виду, 
па је у Закону о јавно-приватном партнерству и концесијама посебну пажњу посветио тој 
чињеници и у складу са тим је одредио да је најкраћи могући рок за спровођење јавне 
набавке за доделу јавног уговора знатно дужи од оног који је одређен Законом о јавним 
набавкама и износи најмање 52 дана. Законодавац је на тај начин исправно одредио дужи 
рок, који омогућава равноправно учешће свих релевантних понуђача и омогућава довољно 
времена да прикупе сву неопходну документацију и неопходне доказе. Имајући у виду 



вредност предметне јавне набавке и значај одабира што квалитетнијег понуђача у сваком 
смислу, као и рокове за припрему и предју документације, Наручилац нема право да 
додатно одступи од захтева да се квалитетно докаже испуњеност услова, поготово имајући 
у виду да је у одговрима на претходна питања заинтересованих лица Наручилац 
поступипио у складу са Чланом 18. ЗЈН те дозволио да одређени делови могу бити 
достављени на страном језику. Конкретно Наручилац је у једном од претходних одговора 
навео делове техничких докумената који могу бити на енглеском језику, као и оне делове 
чији је превод обавезан. На тај начин, Наручилац је понуђачима омогућио смањење 
трошкова који би настали превођењем тих докумената, уз задржавање минималног нивоа 
којим се доказује испуњеност услова на српском језику, јер је најобимнији део 
дојкументације управо онај за који је Наручилац омогућио да се достави на страном 
језику.  

Дакле, Наручилац је навео који делови докумената могу бити доставњени на страном 
језику и на који начин. Документа која су неопходна на српском језику, потребно је да 
буду оверена у складу са захтевима из документације, односно сви преводи морају бити 
оверени, јер Наручилац нема право да уважи преводе који нису званични. 

У складу са Чланом 18. ЗЈН Наручилац је задржао право да накнадно затражи потребне 
преводе и сматра да су релевантни понуђачи имали довољно времена у складу са Законом 
да припреме документацију, као и да на горе описани начин трошкови превода у односу 
на вредност и значај посла као потребне капацитете понуђача нису превисоки и 
неоправдани. 

 

2. Na strani 25 konkursne dokumentacije odredili ste: 
 
“б)Доказ пословног капацитета за Б), В)): Попуњен и оверен образац из конкурсне 
документације са копијама уговора и потврдама наручиоцаквалитетној релаизацији 
уговора којим се доказује (потврда наручиоца, предмет посла, датум почетка посла, датум 
почетка посла, датум  завршетка имплементације и почетак периода гарантованја 
(одржаванја), ведност посла у нето износу, број уграђених лампи, број уграђених уређаја 
за уклјучиванје и исклјучиванје, период на који је предметни уговор закључен, наводе 
наручиоца о квалитету реализације уговора и контакт наручиоца); 
 
U konkursnoj dokumentaciji na stranama 52 — 53 postoji poglavlje odnosno obrazac 
XII . 

”ИСКУСТВО У ИЗВОЂЕЊУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ИЛИ АДАПТАЦИЈЕ 

ЈАВНОГ 

 ОЦВЕТЉЕЊА/ИСКУСТВО У ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ЈАВНОМ 

ОЦВЕТЉЕЊУ И  МОДЕРНИЗАЦИЈЕ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ, 

ОДРЖАВАЊА И УПРАВЉАЊЕМ  НА ВИШЕ ГОДИНА LED  ЈАВНОМ  

РАСВЕТОМ «  
 



 

Da li je taj obrazac XII u stvari potvrda koju moraju da obezbede ponuđači ili treba da 

pribavljaju dodatne potvrde? 

Pošto je ovde navedeno da ponuđači dostavljaju i kopije ugovora naročito ističemo da se radi o 
ugovorima koji će kod mnogih ponudača biti na stranom jeziku i na ogromnom broju stranica. 
 
Da li je potrebno da se takvi ugovori prevode već u ovoj fazi postupka? 
 
Da li se na takav način strani ponudači dovode u neravnopravan položaj jer u svoju ponudu 
moraju uključiti i znatan trošak prevođenja i sl.? 
 

 

Одговор на питање бр. 2 

Да, Образац ХII јесте форма потврде наручиоца о квалитетној реализацији, не захтева се 
друга врста потврде. 

У складу са претходним питањем, као у у складу са питањем других заинтересованих лица 
на која је Наручилац већ дао одговор и појашњења, у циљу квалитетног одређивања 
релевантних пословних способности – искуства, уговори референтних послова су један од 
доказа којима се доказује искуство. Због значаја њихове целовитости у доказивању овог 
додатног услова, Наручилац има потребу да ови докази буду преведени на српски језик. 
Трајање и врста овог поступка јавне набавке,  вредност набавке, значај набавке, значај 
овог додатног услова на предметни посао, као и обим доказа које је потребно прикупити 
(Наручилац није захтевао велики број референтних послова, односно уговора које је у 
овом случају потребно превести) су такви да их релевантни понуђачи могу обезбедити 
правовремено и економично.  

Наручилац на овај начин не доводи у неравноправан положај потенцијалне понуђаче из 
иностранстава, из разлога као што је потенцијани понуђач навео „ради се о уговорима који 
ће код многих понуђача бити на страном језику“. 

И домаћи понуђачи могу да имају Уговоре на страном језику, а  не само страни понуђачи, 
те ће и они морати да доставе превод истих. 

Референтни уговори на страном језику би довели до непотребних ризика успешности 
јавне набавке, као и непотребно настајање ризика накнадног доказивања приликом 
одлучивања, а што би понуђаче могло довести у неправедан положај. На овај начин 
Наручилац захтева да се ризик неуспешности и накнадног довођења у неравноправан 
положај задржи на прихватљивом – минималном нивоу.  

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

 

3. Na strani 25 konkursne dokumentacije odredili ste 



„B)да је успешно заменио уређаје за укључивање и искључивање у минимално два 
пројекта јавног осветљења у којем је број светилњки на којима ке уграђен управљачки 
систем једнак или већи од траженог у овом јавном позиву“,a strani 23 odredili ste 
 
„В.) да је успешно заменио уређаје за укључивање и искључивање у минимално једном 
пројекту јавног осветљења са предметом сличнним као што је предмет набавке у којем 
је укупан број уграђених LED светиљки на којима је уграђен управљачки систем једнак 
или већи броју који је предвиђен и овом јавном позиву. 
 
Koliko je projekata minimalno potrebno u navedenom smislu jedan ili dva? 
 

Одговор на питање бр. 3: 

Наручилац овим путем прецизира тражени доказ и обавештава све потенцијалне понуђаче 
да је довољно да је потенцијални понуђач  успешно заменио уређаје за укључивање и 
искључивање у минимално једном пројекту јавног осветљењаса предметом сличним као 
што је предмет набавке у којем је укупан број уграђених LED светиљки на којима је 
уграђен управљачки систем једнак или већи броју који је предвиђен у овом јавним позиву. 
Наручилац ће изменити конкурсну документацију. 

 

4. Na strani 46 konkursne dokumentacije odredili ste: 
 
- Образац 6 у поглављу VII  („финансијски подаци Понуђача“) 

 
U konkursnoj dokumentaciji ne postoji taj obrazac 
 

Одговор на питање бр. 4: 

Финансијски подаци понуђача за последње три фисклалне године се налазе у конкурсној 
документацији и носе број XI.Извршиће се корекција у табели X ИСПУЊЕНОСТ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ. 

 

5. Na strani 47. konkursne dokumentacije odredili ste: 

-Образац 7 у поглављу VII („искуство и извођењу реконструкције или адаптације јавног 
осветљења, са предметом сличним предметом послу“/“ Искуство у извођењу радова на 
јавном осветљењу и искуство у реконструкцији, модернизацији, одржавању и управљању 
на више година LED јавном расветом, са предметом сличним предметном послу“/ „ 
Искуство у имплементацији управљачког система¸¸ 
 
U konkursnoj dokumentaciji ne postoji obrazac 7. 
 

Одговор на питање бр. 5: 



Образац ИСКУСТВО У ИЗВОЂЕЊУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ИЛИ АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА/ИСКУСТВО У ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ЈАВНОМ ОСВЕТЉЕЊУ И 
МОДЕРНИЗАЦИЈЕ, РAЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ, ОДРЖАВАЊА И УПРАВЉАЊЕМ НА 
ВИШЕ ГОДИНА LED ЈАВНОМ РАСВЕТОМ се налази под бројем XII. Извршиће се 
корекција у табели X ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ. 

 

Наручилац је прегледао нумерацију Образаца и поред наведених уочио да је на стр. 
3, 97,98 и 99 погрешна нумерација Образца Изјаве о независној понуди, Образца изјаве о 
поштовању обавеза из чл. 75 ст.2 Закона и Образца обилазка терена. Пошто су неке од тих 
већ потписане, као нпр. Обилазак терена потенцијалних понуђача, нумерација ће остати 
као таква јер сматра да неће утицати на сналажење понуђача приликом састављања 
понуда. 

 




