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Зaинтересовано лице је дана 24.05.2017 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: 
. 
 
 На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике 
Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), потенцијални понуђач наручиоцу указује на уочене 
недостатке и неправилности у поступку јавне  набавке-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 јавне набавке 18/2017. 
 
ПИТАЊЕ БРОЈ 1: 
 

У поглављу 5.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ 
УСЛОВА, тачка 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА, подтачка 1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ- ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ, наведено је: 
 
„В) Да је успешно заменио уређаје за укључивање и искључивање у минимално једном 
пројекту јавног осветљења са 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“. 
 

У истом поглављу у тачки 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, подтачка 2.2. НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ 
ДОДАТНИХ УСЛОВА - б)ДОКАЗ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА ЗА Б), В)) , наведено 
је: 
„ за В) да је успешно заменио уређаје за укључивање и искључивање у минимално два 
пројекта јавног осветљења у којем је број светиљки на којима је уграђен управљачки 
систем једнак или већи од траженог у овом јавним позиву“. 

Понуђач скреће пажњу наручиоцу на уочену битну контрадикторност у 
конкурсној документацији, чије непрецизно одређивање може да доведе до одбијања 
понуде било којег потенцијалног понуђача као неприхватљиве. 

Наиме, понуђач је уочио да наручилац прво наводи „Да је успешно заменио 
уређаје за укључивање и искључивање у минимално једном пројекту јавног 
осветљења...“,а затим у делу, начин доказивања испуњености додатних услова, наводи 
„Да је успешно заменио уређаје за укључивање и искључивање у минимално два 
пројекта јавног осветљења...“. 

Понуђач упућује молбу наручиоцу да прецизно одреди колико је неопходно 
доказа доставити за пројекат јавног осветљења да би се испунио додатни услов за 
учешће у предметној јавној набавци? 

Сходно свему изнетом понуђач захтева од наручиоца да приступи измени 
конкурсне документације, тако што ће прецизирати захтевани додатни услов и начин 
доказивања истог, јер је је овако постављање додатног услова двосмислено и 
непрецизно. 
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Понуђач је мишљења да је наручилац у обавези да измени конкурсну 
документацију, а све у циљу припремања прихватљиве понуде од стране потенцијалних 
понуђача. 

 
Одговор: Наручилацjе дао одговор на ово питање али и овим путем 

прецизира тражени доказ: Да је успешно заменио уређаје за укључивање и 
искључивање у минимално једномпројекту јавног осветљења са 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“, а затим у делу, начин доказивања испуњености 
додатних услова такође прецизира: „Да је успешно заменио уређаје за 
укључивање и искључивање у минимално једном пројекту јавног осветљења...“. 

Наручилац ће приступити промени конкурсне документације у наведеним 
деловима. 

 
 
 
 
ПИТАЊЕ БРОЈ 2: 
 

У поглављу 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА 
КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 
ПЛАНОВИ), тачка 2. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, на 
страни  20/99, наведнео је: 
 
„Понуђач треба да пoсeдуje интeгрисaни систeм упрaвљaњa квaлитeтoм SRPS ISO 9001; 
SRPS ISO 14001; SRPS OHSAS 18001; SRPS ISO/IEC 27001; SRPS EN ISO 50001 или 
одговарајуће- приложити копије сертификата“. 
 

Као и упоглављу 5.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ 
УСЛОВА, тачка 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА, подтачка 1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ- ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ под тачком Г), наведено је: 
„Г) Да поседује интeгрисaни систeм упрaвљaњa квaлитeтoм SRPS ISO 9001; SRPS ISO 
14001; SRPS OHSAS 18001; SRPS ISO/IEC 27001; SRPS EN ISO 50001 или одговарајуће 
- приложити копије сертификата.“ 
 

Понуђач упућује питање у којој вези су тражени сертификати SRPS ISO/IEC 
27001; SRPS EN ISO 50001; SRPS OHSAS 18001са предметом јавне набавке?  

 
На наведено понуђач указује у складу са чланом 76. став 6. Закона о јавним 

набавкама, којим је одређенода „Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако 
да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне 
набавке“. 

Понуђач сматра да тражење истих није у логичкој вези са предметнот јавне 
набавке, а такође и из разлога што се одређивањем овако постављеног захтева 
наручиоца значајно ограничава конкуренција и на тај начин дискриминишу 
потенцијални понуђачи. 
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Сходно свему изнетом, скрећемо пажњу наручиоцу на уочену неправилности у 
конкурсној документацији предметног поступка јавне набавке, те захтевамо од 
наручиоца да приступи измени конкурсне документацији, на тај начин што ће 
ОБРИСАТИ траженесертификате SRPS ISO/IEC 27001; SRPS EN ISO 50001;SRPS 
OHSAS 18001,који као такви нису у логичкој вези са предметном јавне набавке и 
претстављају дискриминаторски постављен захтев од стране наручиоца. 

 
Одговор: Наручилац је након детаљног разматрања овог захтева донео одлуку да 
ће приступити измени документацији тако што ће обрисати сертификате: SRPS 
ISO/IEC 27001; SRPS EN ISO 50001. Међутим, захтев да се и сертификат SRPS 
OHSAS 18001 обрише не може да се прихвати из разлога што је наведени 
сертификат у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

 
 
ПИТАЊЕ БРОЈ 3: 
 

У поглављу 5.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ 
УСЛОВА, тачка 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА, подкачка 1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ, у тачки 4. наведено је: 
 
„Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде(чл.75. ст.2. Закона)“. 
 

У истом поглављу у тачки 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, подтачка 2.1. НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА, за тачку под бројем 4. наведено је: 
„4) Услов из члана чл.75. ст.2. Закона – Доказ: Потписан и оверен образац изјаве 
(образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране 
овлашћеног лица Понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група 
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом“. 

Понуђач скреће пажњу да је последњим изменама и допунама Закона о јавним 
набавкама који се примењује почев од 12. августа 2015. године, овај обавезан услов за 
учешће у поступку јавне набавке БРИСАН. 

Важећи Закон о јавним више не одређује ову тачку као обавезан услов учешће у 
поступку јавне набавке, већ га чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, одређује 
као дужност наручиоца да од понуђача или кандидата захтева да при састављању 
својих понуда  изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, 
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 

Из свега изнетог произлази да тачка 4. у обавезним условима у конкурсној 
документацји по важећем Закону о јавним набавкама више не представља обавезан 
услов за учешће у поступку јавне набавке, те ни наручилац нема законкси основ да исти 
на такав начин и одреди. 
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Такође, наручилац не би имао ни законски основ да из разлога недостављања 
„Потписаног и овереног образаца изјаве (образац изјаве, дат је у поглављу XII)“, по 
важећем Закону о јавним набавкама, понуду било којег понуђача одбије као 
неприхватљиву. 

Сходно свему изнетом понуђач захтева од наручиоца да приступи измени 
конкурсне документације, тако што ће одређивањем тако постављеног обавезаног 
услова за учешће у поступку јавне набавке, односно тачку 4. Обавезног услова за 
учешће у поступку јавне набавке, ОБРИСАТИ, јер недостављање истог не може да буде 
битан недостатак понуде у складу са чланом 106. Законао јавним набавкама. 

 
Одговор: Наручилац ће приступити измени конкурсне документације. (брисањем 
тачке 4. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ) 
али образацизјавенастр. 98/99 остаје. (брише се само услов). 

 
 
ПИТАЊЕ БРОЈ 4: 

У поглављу број 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОМ ОСВЕТЉЕЊА НА 
КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 
ПЛАНОВИ), тачка 2. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК- „Опис светиљки за парковско 
осветљење“, на страни 16/99 наведено је: 
 
“Светиљка треба да је опремљена пренапонском заштитом и то интегрисана у самом 
драјверу од мин. 4kW и 4kW, и обавезно да буде опремљена додатним уређајем за 
одвођење пренапона (SPD) на самом прикључку односно пре драјвера са 
карактеристикама од минимално 10 kW и 10 kW.” 
 
Понуђач скреће пажњу да је на основу осталих описа, закључио да је наручилац мислио 
на 4kV и 4kA, oдносно на мин 10 kV и 10 kA, те сходно томе упућује молбу наручиоцу 
да исто измени, а све како би понуђач могао да припреми  прихватљиву понуду. 
 
Одговор: Наручилац ће приступити измени конкурсне документације. (да среди 
уочене неправилости, тј. уподоби). 

 
 
ПИТАЊЕ БРОЈ 5: 
 

У поглављу 5.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ 
УСЛОВА, тачка 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА, подтачка 1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ- КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ, наведено је: 
 
 „Да има у радном односу на неодређено време или други уговорни односи о раду у 
складу са Законом ("Сл. Гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) 
и подзаконским актима:  
Најмање једног (1) инжењера електротехнике са лиценцом за пројектовање ниско и 
средње напонских електричних инсталација (лиценца ИКС бр.350).  
 Најмање једног (1) инжењера електротехнике са лиценцом овлашћеног извођача 
радова (лиценца ИКС бр.450)“ 
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Најмање шест (6) електромонтера мин. III степена стручне спреме од чега најмање 3 
(три) оспособљених за рад на хидрауличној платформи и аутокорпи. 
 
У истом поглављу у тачки 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
УСЛОВА, подтачка 2.2. НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ 
УСЛОВА - ДОКАЗ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА,  на страни 24,25/99, наведено је: 
 
„Доказ кадровског капацитета:  
 
Докази: копија радне књижице или М обрасца ПИО као доказ о извршеној пријави на 
обавезно социјално осигурање или фотокопију адекватних доказних докумената. 
Кадровски капацитет може бити доказано осим уговора о раду (на одређено или на 
неодређено време) и другом адекватном доказном документацијом (уговор о делу, 
ауторски уговор, уговор о привремено – повременим пословима) све што је у складу са 
Законом о раду ("Сл.гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 
13/2017 – одлука УС) и подзаконским актима; копија лиценце и потврда за текућу и 
сваку наредну годину ангажовања издате од Инжењерске коморе Србије.  
 
Докази за сваког радника: копија радне књижице или М обрасца ПИО као доказ о 
извршеној пријави на обавезно социјално осигурање или фотокопију адекватних 
доказних докумената. Кадровски капацитет може бити доказано осим уговора о раду 
(на одређено или на неодређено време) и другом адекватном доказном документацијом 
(уговор о делу, ауторски уговор, уговор о привремено -повременим пословима) све што 
је у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС бр.. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 
75/2014) и подзаконским актима; копија потписаног и овереног листа евиденције о 
запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад; потврда о поседовању и обавезној 
употреби одговарајућег алата и опреме за рад; потврда о поседовању психофизичких 
способности за рад на висини; лична писана изјава радника о задужености и 
оспособљености за руковање личним и колективним средствима заштите; званични 
документ - потврда или уверење од надлеже институције о оспособљености за вршење 
послова електромонтера и уклопничара из области безбедног рада на висини – 
руковања дизалицом – хидрауличном корпом“. 
 
У наведеном делу конкурсне документације понуђач скреће пажњу наручиоцу на 
следеће уочене неправилности: 
За инжењере електротехнике наручилац није одредио доказе или ако је под „Докази: 
копија радне књижице или М обрасца ПИО као доказ о извршеној пријави на обавезно 
социјално осигурање или фотокопију адекватних доказних докумената. Кадровски 
капацитет може бити доказано осим уговора о раду (на одређено или на неодређено 
време) и другом адекватном доказном документацијом (уговор о делу, ауторски уговор, 
уговор о привремено – повременим пословима) све што је у складу са Законом о раду 
("Сл.гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука 
УС) и подзаконским актима; копија лиценце и потврда за текућу и сваку наредну 
годину ангажовања издате од Инжењерске коморе Србије“ Наручилац мислио на 
инжењере, нека исту потврди и приступи измени документације.  
 
Одговор: Наручилац ће приступити измени конкурсне документације. 

А) Део наведен као ДОКАЗИ, изменити да гласи ДОКАЗИ ЗА ИНЖЕЊЕРЕ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, 
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А део ДОКАЗИ ЗА СВАКОГ РАДНИКА, изменити да гласи ДОКАЗИ ЗА 
ЕЛЕКТРОМОНТЕРА. 

 

 




