
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: 
 
U vezi konkursne dokumentacije javne nabavke 18/2017 koju kao naručilac sprovodi 
Opštinska uprava Opštine Perovac na Mlavi i to javne nabavke za dodelu ugovora za 
izbor privatnog partnera za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva za 
rekonstrukciju, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja u 
gradskom području Opštine Petrovac na Mlavi imamo određene nejasnoće zbog kojih 
smatramo da je moguće da su povređene odredbe članova 9 — 13 i 61 Zakona o 
javnim nabavkama RS pa vas molimo za sledeća pojašnjenja odnosno ispravke i/ili 
dopune konkursne dokumentacije: 

1. Na strani 14. Konkursne dokumentacije, u delu ”3aдaтак npojeктa”, u prvoj koloni 
tabele 

”Категорија пута” definisana je ”Kатегоризација путева” ME6, ME5, ME4, ME3 
i S5. 

PITANJE I KOMENTAR: Ni jedna od definisanih kategorizacija puteva na koje 
se pozivate više nije važeće. Molimo vas da se pozovete na klase po važećem 
standardu. 

 

Одговор на питање бр. 1:  
На основу Вашег захтева, извршиће се измена конкурсне документације на тај начин да ће 
уместо категоризације ME3, ME4, ME5 i ME6 стајати M3, M4, M5 i M6. Што се тиче 
категорије S5, напомињемо да имамо сазнање да у новом стандарду није посебно 
назначена категоризација парковског осветљења али пошто се и не тражи фотометрија, 
већ само да парковске светиљке испуне излазни флукс и одређене техничке параметре, 
брисаће се ознака S5.  
 
 

2. U odgovoru na pitanje u vezi prevoda tražene dokumentacije, koje je postavio 

zainteresovani ponuđač, odgovorili ste: ”Наручилац одређује да на енглеском 

језику могу битиделови следећих докумената: фотометријски прорачуни (осим 

страна која су битна за одлучивање-резултати) и тест извештаји ENEC 

сертификата.“ 



PITANJE I KOMENTAR: U Konkursnoj dokumentaciji ste, pored drugih brojnih 

dokaza o ispunjenosti tehničkih uslova predviđene opreme, tražili i: „Доставити 

Декларацију о усаглашености са СЕ знаком и ENEC сертификат светиљки.” 

Testne izveštaje, koji su uobicajeno na oko 50 strana, niste ni pomenuli. Ako ovo 

pomnožimo sa bar 5 različitih svetiljki, dolazimo do oko štampanih 250 strana i isto 

toliko prevedenih. U dosadašnjoj praksi javnih nabavki na takav zahtev još nismo 

naišli. Jedina njegova svrha može biti da oteža potencijalnim ponuđačima pripremu 

ponude i da taj postupak učini što skupljim. Isto se odnosi i na fotometrijske 

proračune koji se rade u opšte priznatim i javno dostupnim programima 

naengleskom jeziku. Na svakoj od desetak strana po proracunu (a ima ih više) nalaze 

se neki podaci vešani za konačne rezultate. Ovi proračuni su čitljivi i razumljivi 

svakom ko je bar nekada imao priliku da se susretne s njima. Stoga smo mišljenja da 

je dovoljno i njih dostaviti na engleskom jeziku. 

Radi svega iznetog predlažemo Naručiocu da zadrži zahteve o dokazima ispunjenosti 

tehničkih uslova predviđene opreme koje je objavio u Konkursnoj dokumentaciji 

(bez dodatnih koje uvodi u formi odgovora na pitanja potencijalnih ponuđača) uz 

napomeni da ih je dovoljno dostaviti na srpskom ili engleskom jeziku, kao što ZJN i 

predviđa. Vi ste se, kao naručilac, dovoljno obezbedili time što ste zadržali pravo da 

ukoliko ustanovite bilo kakvu sumnju ili nejasnocu, zatražite u primerenom roku od 

ponuđača prevod na srpski jezik, overen od strane sudskog tumača. 

 
 

Одговор на питање бр. 2: 

На ово питање је већ Наручилац дао одговор у неколико претходниих одговора у којима је 

јасно да је Наручилац дозволио да нека документа могу бити достављена на енглеском 

језику, у складу са Чланом 18., а са циљем смањивања трошкова за припрему понуде. 

Заинтересованом лицу очигледно није јасан одговор претходних питања, па  овом случају 

Наручилац потврђује да на енглеском језику може бити достављен фотометријски 

прорачуни (осим страна који су битни за одлучивање – резултати), као и тестни извештаји. 

Наручилац претходним одговором није проширио листу захтева у односу на претходну 

документацију, већ је такав одговор дао пошто је у предметном питању заинтересовано 

лице питало да ли „тест рипорти и друга пропратна документација сертификата“ треба да 

буду преведена. Наручилац не може ограничити понуђачима да доставе пропратну 



документацију уз сертификат, па је дао одговор да се то не мора превести и на тај начин 

нити је проширио листу захтева, нити је ограничио понуђаче, нити им је створио додатне 

трошкове. 

3. Na stranama 6,9, 18, 19,21,24,27,45 i 49 pominje se upravljački sistem: „2.1. 
Извођење радова у циљу имплементацију МУЕ које обухвата извођење 
радова на демонтажи постојећих и монтажи нових светиљки, демонтажи 
постојећих и монтажи нових носача светиљки (на местима где је то 
потребно), имплементацији система за управљање ( укључивање и 
искључивање) правилно одлагање демонтиране опреме и свих осталих 
захтеваних, пратећих радова у складу са пројектом (strana ). За понуђени 
управљачки систем, потребно је доставити узорак управљачког уређаја за 
укључивање и искључивање јавног осветљења, са техничком 
спецификацијом и описом система. Узорак треба доставити у кутијама и 
сваки узорак мора бити обележен типом (strana 18). Образац 7 у поглављу 
VII („Искуство у извођењу реконструкције или адаптације јавног 
осветљења, са предметном сличним предметном послу“/ „Искуство у 
извођењу радова на јавном осветљењуи искуство у реконструкцији, 
модернизацији, одржавању и управљању на више година LED јавном 
расветом, са предметном сличним предметном послу“/ „Искуство у 
имплементацији управљачког система (strana 45)“ 
PITANJE I KOMENTAR: Naručilac nije jasno definisao tip upravljačkog 
sistema, te smatramo da je neophodno dati dodatna pojašnjenja. O kakvom 
upravljačkom sistemu je reč, da li je u pitanju telemenadžment sistem gde se 
pojedinačno upravlja (uključuje/dimuje/isk[jučuje) svaka svetiljka i gde postoje 
povratne informacije o statusu i električnim veličinama (napon, struja, faktor 
snage, snaga, utrošena električna energija, radni sati, kvalitet radio ili žične 
komunikacije, itd ) ili je reč o nekoj jednostavnijoj topologiji? Šta se očekuje od 
jednog takvog sistema, koja je njegova funkcija? Na strani 45 se traži ”uzorak 
upravljačkog uređaja za uključivanje i isključivanje javnog osvetljenja' da li je 
to jedina funkcija koju taj upravljački uređaj treba da vrši? Da li je traženi 
upravljački uređaj predviđen za svaku pojedinačnu svetiljku ili za 
uključivanje/isključivanje grupe svetiljki koje se nalaze na istom napojnom 
vodu? Na koji način se vrši kontrola i upravljanje, da li putem napojnog voda ili 
su predviđene neke dodatne žile za kontrolu? Da bismo dali više informacija o 
našem "iskustvu u rekonstrukciji, modernizaciji, održavanju i upravljanju na više 
godina LED javnom rasvetom”, kako je navedeno na str. 45, neophodno je da 
znamo o kakvom upravljačkom sistemu je reč, te smatramo da je naručilac u 
obavezi da detaljnije opiše željeni upravljački sistem, tj. da opiše funkcionalnosti 
jednog takvog sistema i šta treba da bude njegova uloga. 
 

Oдговор на питање број 3: 

Као што сте то и навели у Вашем питању, једина функција траженог управљачког система 
је укључивање и искључивање јавне расвете.  



Осим овде, нигде у тендерској документацији Наручилац није тражио никакву другу 
функцију. Наручилац у тендерској документацији није детаљније описао систем, јер 
сматра да је уобичајно у Србији, а тиме и у предметном послу, код сваке трафо станице 
постоји управљачки систем за јавну расвету. Број трафо станица која су обухваћена овим 
пројектом је 34 комада (као што је то и наведено на 13. стр. Конкурсне документације). То 
подразумева да потенцијални понуђач који буде био одабран има обавезу да обезбеди 
замену постојећих управљачких јединица - укупно 34 комада. Понуђач се код припреме 
пројекта суочио са чињеницама, да постоје разне технологије које могу да обезбеде тачно 
и правовремено укључивање и искључивање систем ЈО и из тих разлога није желео да 
егзактно одреди техничке параметре будућег система, јер би на тај начин ограничио 
конкуренцију. Такав став Наручиоца је пре свега из разлога обезбеђивања конкурентности 
и треанспарентности, на тај начин да је овде збачајна функционалност, а не одређена 
техничка спецификација која би ограничила конкуренцију. Наручилац скреће пажњу да 
потенцијални понуђачи могу сами да одреде са каквом технологијом ће да дају решење, 
али да имају у виду да у целом период гарантовања, они морају исти да одржавају и да 
обезбеде фукционалност и тачност уграђеног система, јер осим потребе за исправношћу 
система, од истог много зависи уштеда ел. енергије, која треба да се гарантује од стране 
понуђача. Из тог разлога су постављени услови за потенцијалне понуђаче, како би се 
Наручилац уверио да потенцијални понуђач има искуства у уградњи и одржавању таквих 
система. Такође, подсећамо да је једна од обавеза добављача у предметном послу да пре 
имплементације МУЕ изврши пројектовање, односно израду пројектно-техничке 
документације, а на основу стања, потреба и очекиваних ефеката, те је у овом случају 
апсолутно оправдано да понуђачи искористе своје знање и искуство зарад дефинисања 
најбоњег система, пошто они гарантују за исправност, доступност и ефикасност, те на тај 
начин понуде и најоптималније решење. Обавезе добављача и припремном периоду и 
периоду имплементацијом МУЕ су наведене у Поглављу III, у овом случају конкретније 
дефинисане у: 1. ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ, УСЛОВИ И РЕЗУЛТАТИ У ПРИПРЕМНОМ 
ПЕРИОДУ и 2. ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ, УСЛОВИ И РЕЗУЛТАТИ У ПЕРИОДУ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ, а које су одређене у складу са Правилником о утврђивању модела 
уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности 
када су корисници из јавног сектора ("Сл.гласник РС" бр.  41/2015), који је један од базних 
аката за овакву врсту посла. 

 

Закључно Наручилац констатује још једном да управљачки систем коју потенцијални 
понуђач понуди треба да задовољи следеће: 

 Обезбеђење функционисања система и то на тај начин да сваког дана у 
години буде детерминисано време када се укључује и искључује систем 
јавне расвета, на тај начин да систем ради минимално 4.000 сати годишње 
(што представља просек за регион), а максимално колико сада ради систем, 
а то је 4.423 сата годишње.  

 Понуђач треба да достави тачан технички опис понуђеног система. 

http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/00%252520-%252520pravilnik.pdf
http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/00%252520-%252520pravilnik.pdf
http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/00%252520-%252520pravilnik.pdf


Наручилац напомиње да су у току ове набавке у складу са ЗЈН, као и приликом обиласка 
терена заинтересована лица имала могућност и обавезу да разјасне оваква техничка и сва 
дуга питања, а што је изузетно значајно за сам квалитет набавке. Са овим додатним 
појашњењем и са поменутом могућношћу, Наручилац је мишљења да потенцијални 
понуђачи могу дати адекватну понуду, те да немају и не могу имати никакве дилеме по 
овом питању.  

 

4. Na strani 16. Konkursne dokumentacije, u opisu svetiljki za parkovsko osvetljenje, 
kažete:” 

Светиљка треба да буде предвиђена за монтажу на врх стуба, осно симетрично у 
односу на стубзавршетка ФИ62мм“ 

PITANJE I KOMENTAR: Prilikom obilaska terena potencijalnim ponuđačima pokazan 
je park (crni stubovi) i staza porek reke (zeleni stubovi), visine oko 4m, na kojima se 
nalaze stubovi sa lirama dužine oko 0,5m sa uličnim svetiljkama (slične tipu OPALO 1 ili 
FOPAL).Da li se zahtev za svetiljke za pakrovsko osvetljenje odnosi na ove staze i 
ove stubove?Ako se zahtev odnosi na ove staze i stubove, zašto se u zahtevu traži 

montaža ” Ha вpx стубa ” i ” осно симетрично у односу на стуб” kada su stubovi 
sa lirama?Na ovaj način ponuđači su dovedeni u situaciju da nisu u mogućnosti da 
obezbede adekvatan uzorak svetiljke jer ne znaju koji tip svetiljke da projektuju jer su 
prema opisu u zahtevu u pitanju URBANE svetiljke, a prema stanju na terenu u pitanju su 
ULIČNE svetiljke. 

 

Одговор на питање бр. 4: 

Наручилац је јасно дефинисао количину и техничке спецификације тражених парковских 
светиљки. Подсећамо да је предмет набавке, набавка услуге, те понуђачима није од 
значаја и није ограничавајуће да приликом припреме понуде и обезбеђивање узорака као 
саставног дела понуде, чињеница да не знају тачно где требају да монтирају овакве 
светиљке. Подсећамо, као и у претходном питању, да је једна од обавеза добављача у 
предметном послу да се пре имплементације МУЕ изврши пројектовање, односно израда 
пројектно-техничке документације, а на основу стања, потреба и очекиваних ефеката, те је 
у овом случају апсолутно оправдано да понуђачи искористе своје знање и искуство зарад 
дефинисања најбољег решења у складу са стањем на терену, тј. у складу са тим и у складу 
са ставом Наручилаца и у складу са позитивним правним прописима, постоји могућносу 
да нпр. ако у садашњем техничком решењу постоји лира или држач на неком канделаберу, 
иста по будућем техничком решењу може да се уклони и да се светиљке постављају нпр. 
на врх канделабера. Ово свакако не представља ограничење могућности понуђача да 
сачине квалитетну понуду, јер је обавеза понуђача/добављача да у складу са конкурсном 
документацијом у припремном периоду и периоду имплементацијом МУЕ, обухвати све 
обавезе које су наведене у Поглављу III, у овом случају конкретније дефинисаним у: 1. 



ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ, УСЛОВИ И РЕЗУЛТАТИ У ПРИПРЕМНОМ ПЕРИОДУ и 2. 
ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ, УСЛОВИ И РЕЗУЛТАТИ У ПЕРИОДУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ, а 
који су одређени у складу са Правилником о утврђивању модела уговора о енергетским 
услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из 
јавног сектора ("Сл.гласник РС" бр.  41/2015), који је један од базних аката за овакву врсту 
посла. 

 

5. Na strani 15. Konkursne dokumentacije kažete: ” Протектор светиљке треба да буде 
израђен од стакла, а оптички систем од поликарбоната.“ 

PITANJE I KOMENTAR: Optički sistemi (sočiva) se kod većine renomiranih 
proizvođača prave od PMMA, polikarbonata ili silikona. Ograničavati se samo najedan 
tip materijala nema smisla ni s mehaničkog stanovišta (sočiva su prekrivena protektorom 
od stakla) niti sa stanovišta efikasnosti jer tražite da svetiljka zadovolji određene 
fotometrijske zahteve. Stoga vas molimo da zahtev da optički sistem bude isključivo od 
polikarbonata izbacite i na taj način izbegnete potencijalnu diskriminaciju pojedinih 
proizvođača svetiljki. 

 

Одговор на питање бр. 5:  

Када је реч о овом питању сматрамо, узимајући у обзир Ваше наводе, уколико би се на тај 
начин ограничавала конкуренција и дошло до дискриминације, свакако се слажемо да не 
треба ограничавати конкуренцију и дискриминисати, већ проширити, тако да се усваја 
Ваша сугестија НА ТАЈ НАЧИН ШТО ЋЕ СЕ ОБРИСАТИ ДА ОПТИЧКИ СИСТЕМ 
ТРЕБА ДА БУДЕ ИЗРАЂЕН ОД ПОЛИКАРБОНАТА. 

 

6. Na strani 15. Konkursne dokumentacije kažete: ” Трајност LED извора треба да буде 
не мања  
од 80.000 радних часова животни век према  L84B10.” 

PITANJE I KOMENTAR: Proizvođači svetlećih dioda ili svetiljki uobičajeno daju 
podatke za životni vek prema L90, L80 ili L70. Zbog čega vi tražite baš L84? Da lije to 
isključivo iz razloga što favorizovani proizvođač ima baš taj podatak u katalogu ili 
postoji i neki drugi, ozbiljniji razlog? Pogotovo što za parkovsku svetiljku tražite životni 
vek prema L80B10. 

 

Одговор на питање 6: 

У питању је техничка грешка. Конкурсна документација ће бити исправљена, иста је 

вредност као и код парковских светиљки, мин L80. 

http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/00%252520-%252520pravilnik.pdf
http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/00%252520-%252520pravilnik.pdf
http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/00%252520-%252520pravilnik.pdf


 

7. Na strani 16. Konkursne dokumentacije za parkovsku svetiljku tražite: „Светиљка треба 
да буде предвиђена за монтажу на врх стуба, осно симетрично у односу на стуб 
завршетка Фи62мм..“” 

PITANJE: Da li prihvatate svetiljku koja je predviđena za montažu na stub završetka Fi 
60mm, obzirom da je to jedan od standardnih prečnika cevi? 

 

Одговор на питање бр. 7: 

Прихватамо Вашу сугестију и мењамо конкурсну документацију на следећи начин: фи од 
60 до 62mm. 

 

8. Na strani 16. Konkursne dokumentacije za parkovsku svetiljku tražite: Светиљка треба 

да буде провидне полулопте.“ 

PITANJE: Očigledno je neka reč izostavljena. Molimo vas da upotpunite tekst. 

 

Одговор на питање бр. 8: 

Наручилац је размотрио дат критеријум за парковску светиљку и одређивањем облика би 
значајно ограничио конкуренцију, те се наведена реченица брише из конкурсне 
докуемнтације. 

 

9. Na strani 16. Konkursne dokumentacije za parkovsku svetiljku tražite.” Протектор 

светиљке треба да буде израђен од провидног, UV стабилисаног поликарбоната, а 

оптички систем такође од поликарбоната.” 

PITANJE I KOMENTAR: Optički sistemi (sočiva) se kod većine renomiranih proizvodača 
prave od PMMA, polikarbonata ili silikona. Ograničavati se samo na jedan tip materijala nema 
smisla ni s mehaničkog stanovišta (sočiva su prekrivena protektorom od stakla) niti sa stanovišta 
efikasnosti jer tražite da svetiljka zadovolji određene fotometrijske zahteve. Stoga vas molimo da 
zahtev da optički sistem bude isključivo od polikarbonata izbacite i na taj način izbegnete 
potencijalnu diskriminaciju pojedinih proizvođača svetiljki. 

 

Одговор на питање бр. 9: 

Исто као и на Ваше 5. питање, усвајамо сугестију, брише се да оптички систем треба да 
буде израђен од поликарбоната. 



 

10. Na strani 19. Konkursne dokumentacije tražite: " За сваки понуђени тип светиљке 

треба доставити карактеристичан профил.“ 

PITANJE: Šta se dešava u slučaju da jedna svetiljka zadovoljava dva profila? 
 

Одговор на питање бр. 10: 

Наручилац остаје при конкурсној документацији, и то да се за сваки понуђени тип 
светиљки треба доставити карактерични профил.  

 

11. Na strani 19. Konkursne dokumentacije tražite: „Електрични прорачуни, који 

обухватају стандардне прорачуне за ову врсту пројеката.“ 

PITANJE: Molimo vas da precizirate koju vrstu električnih proračuna tražite. 
 

Одговор на питање бр. 11: 

Приликом достављања електричног прорачуна, понуђачи требају да назначе сумиране и 
појединачне потрошње понуђених светиљки, изражено у Watt-у, и иста ће служити као 
основа за прорачун уштеде енергије.  

 

12. Na strani 31. Konkursne dokumentacije kažete: "Накнада за интервентно 
одржавање, која обухвата нето цену транспорта, набавке, монтаже и 
гаранцију на LED светиљке до истека периода гарантовања у номиналном 
износу просечну цену по светиљци од 322€ (eypa) ca свим трошковима.“ 

 

Одговор на питање бр. 12: 

Појашњење Вашег питања је:Мисли се на потребу за интервентним одржавањем које није 
проузроковао добављач и није покривено гаранцијом или осигурањем, а потребно је 
извршити у периоду гарантовања. Иста се врши на посебан захтев Наручиоца.  

 

 

13. Na strani 32. Konkursne dokumentacije kažete: " Од почетка периода 
гарантовања, Извршиоцу припада основна накнада и накнада за 
оперативно и превентивно одржавање (заједно:накнада) и то кроз 12 
година, док 13., 14. и 15. Године Извршиоцу припада накнада за 
оперативно и превентивно одржавање..“ 



 
PITANJE I KOMENTAR: Da li to znači da računate na garanciju 
proizvođača svetiljki od 12 godina? 

 

Одговор на питање бр. 13: 

Предметни посао је јавно-приватно партнерство и најзначајнија особина таквог посла је 

дислокација ризика са јавног на приватног партнера. Конкретно, то значи да је обавеза 

добављача/приватног партнера да гарантује за квалитет примене МУЕ, квалитет услуге, 

остварене уштеде у току трајања уговора, односно до краја уговореног периода 

гарантовања. То конкретно значи да је евентуална неисправност опреме која је коришћена 

у овим МУЕ одговорност понуђача. Како је у спецификацији опреме захтевана гаранција 

произвођача на 10 година, то не значи да добављач/приватни партнер не гарантује 

исправност и квалитет након истека гаранције произвођача, већ напротив. Гаранција 

произвођача мора да буде најкраће 10 година и она више значи као потврда квалитета 

опреме, док за квалитет и уштеде гарантује добављач/приватни партнер у складу са 

уговором.Наручилац је  конкурсном документацијом одредио минимално 10 година 

гаранције, те потенцијални понуђачи морају да испуне тај минимално постављен захтев 

наручиоца. 

14. Na strani 32. Konkursne dokumentacije kažete: " Референтна цена енергије 
током реализације моела уговораа (поглавље VIII) је нето цена која је 
примењена у овој конкурснох документацији за електричну енергију са 
трошковима приступа мрежи од 6,784 динара (0,05 ЕUR по курсу од 
123,7550динара за 1 евро) за 1kWh. Она не садржи ПДВ, али садржи све 
накнаде и друге трошкове, обухваћене у обрачун цена енергије од стране 
снабдевача енергијом..“ 
 
PITANJE I KOMENTAR: Navedena cena je daleko manja od trenutno 
važeće. Molimo da navedete realnu cenu jer će se prema njoj vršiti proračuni 
ušteda, a samim tim i bodovanje. 

 

Одговор на питање бр. 14: 

Референтна цена је одређена на основу цене која је била важећа приликом покретања 

поступка јавно-приватног партнерства. Одређивању референтне цене је одређено 

Моделом уговора у складу са законом и важећим прописима, управо због тога да би се  

приликом обрачуна тренутних, претходних и будућих ефеката примене МУЕ могло са 

финансијског и економског становишта једнако приступити и упоређивати. 

Заинтересовано лице није у праву са својим ставом да ће се у складу са тренутним ценама 



вршити прорачун уштеда и бодовање. То би било управо супротно принципу 

уједначености мерења ефетакта МУЕ и уједначености бодовања. Подсећамо, предвиђено 

је да се референтна цена која служи за мерење ефеката буде константна у току трајања 

уговора, иако је цена електричне енергије променљива, пошто је обавеза наручиоца да 

електричну енергију набавља у складу са ЗЈН, па је сигурно да није константна и не може 

се третирати као тренутна. Износ референтне цене не утиче на бодовање, пошто је она 

једнака за све. 

 
 
 

 




