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2.  П И Т А Њ Е   И   О Д Г О В О Р 
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА 

за доделу јавног уговора за замену, рационализацију и одржавање система јавног 
осветљења применом мера уштеде енергије на територији приградских насеља Града 

Суботице, ЈН П 01/20 
 

Комисија јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на постављенa питањa дана 
21.02.2020. године, благовремено даје следећe одговорe: 

 
 
   ПИТАЊЕ бр. 1 
 
Na strani 45 od 135 konkursne dokumentacije naručilac je pod karakteristicni profil  naveo: 
“ Karakteristicni profil 9 M5 –   medjusobna udaljenost stubova 33 m 
   Karakteristicni profil 10 M5 – medjusobna udaljenost stubova 33 m 
   Karakteristicni profil 12 M6 – medjusobna udaljenost stubova 33 m 
   Karakteristicni profil 13 M6 – medjusobna udaljenost stubova 30 m 
   Karakteristicni profil 14 M6 – medjusobna udaljenost stubova 33 m 
   Karakteristicni profil 15 M6 – medjusobna udaljenost stubova 35 m “ 
Uvidom u stvarno stanje kao i praksu iz drugih javnih nabavki uverili smo se da je realno stanje 
na terenu da je rastojanje izmedju stubova osetno vece. Kako je ovaj cinilac od znacaja za izradu 
tacnog svetlotehnickog projekta a samim tim i tacnog definisanja tipa, snage, fotometrijskih 
karakteristika svetiljki javnog osvetljenja koje treba da budu predvidjene za ugradnju, i bitan su 
cinilac za sacinjavanje ispravne i prihvatljive ponude, na osnovu clana 61 ZJN Republike Srbije: 
 - pasus 1 koji glasi: ” Naručilac je dužan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuđači na 
osnovu nje mogu da pripreme prihvatljivu ponudu” 
- pasus 4 koji glasi: :” Konkursna dokumentacija shodno vrsti postupka i prirodi predmeta javne 
nabavke sadrži: 
 
Pod “5) vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, radova ili usluga, 
način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili 
isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl;” 
Ukazujemo naruciocu na bitan nedostatak konkursne dokumentacije i zahtevamo da u 
predmetnom delu izvrsi definisanje tacnih rastojanja izmedju stubova, izmeni i dopuni 
konkursnu dokumentaciju tacnim i ispravnim podacima, primereno produzi rok za dostavljanje 
pobnuda kako bi svi eventualni ponudjaci mogli da pripreme ispravnu I prihvatljivu ponudu 
 
 
 ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр 1 
 



У конкурсној документацији су тачно одређени профили које је Наручилац израдио на 
основу података и стварног стања са терена, а на основу којих је потребно доставити 
светлотехничко решење. Наручилац остаје при наведеним параметрима.  

Подсећамо да је предмет јавне набавке набавка енергетске услуге и спровођење мера 
уштеде енергије са циљем ефикаснијег коришћења енергије, одговарајућег смањења емисије 
CO2 и смањења оперативних трошкова функционисања и одржавања дела система јавног 
осветљења, те у складу са тим су понуђачи дужни да по задатим профилима и фотометријским 
захтевима доставе одговарајуће светлотехничко решење. 
 

ПИТАЊЕ бр. 2 
 
Na stranama od 46- 52 od 135 konkursne dokumentacije naručilac je pod opis svetiljki I 
reflektora  naveo: 
“ Potrebno je da svetiljka bude predvidjena za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu -20 C do +35 
C.” 
Kako je raspon najnizih i najvisih zabelezenih temperatura u Subotici veci od zahtevanog 
(zabelezeno samo u polednjoj dekadi min – 22 C i max 41 C) sto je takodje veoma bitan tehnicki 
parameter ispravnog funkcionisanja sistema javnog osvetljenja, pogotovu sto su iste izlozene 
direktnom uticaju sunca a pregrevanje je najveci uzrocnik smetnji u funkcionisanju LED rasvete, 
koje bi se u ovako formiranoj konkursnoj dokumentaciji prenele na teret narucioca, jer vrsilac 
usluge ovako formulisanog uslova ne bi nosio odgovornost za ispravnost funkcionisanja sistema 
JO smatramo da je narucilac na osnovu: 
 Clana 9 stav 1 ZJN  koji glasi: “Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke pribavi dobra, usluge 
ili radove odgovarajućeg kvaliteta imajući u vidu svrhu, namenu i vrednost javne nabavke.” 
prevideo da trazenim uslovom zastiti svoj interes i obezbedi garantovano funkcionisanje sistema 
u citavom periodu trajanja ugovorne obaveze pa ukazujeno naruciocu na bitan nedostatak 
konkursne dokumentacije i zahtevamo da u predmetnom delu izvrsi izmenu i dopunu konkursne 
dokumentacije povecanjem trazenog uslova da svetiljke budu predvidjene za rad u 
temperaturnom opsegu od min -35 C do max +50 C ili vise kako bi obezbedio pouzdanost 
funkcionisanja sistema JO. 
 
 
 ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр. 2 
 

У конкретном захтеву Заинтересовано лице својим питањем захтева смањење 
конкурентности Наручилац је дужан да омогући конкуретност,  због чега сматра да  би измена 
конкурсне документације у конкретном делу била неоправдана.  

Подсећамо да је предмет јавне набавке набавка енергетске услуге и спровођење мера 
уштеде енергије са циљем ефикаснијег коришћења енергије, одговарајућег смањења емисије 
CO2 и смањења оперативних трошкова функционисања и одржавања дела система јавног 
осветљења, те у складу са тим су понуђачи дужни да по задатим профилима и фотометријским 
захтевима доставе одговарајуће светлотехничко решење. Наручилац процењује да би 
дефинисањем укупних захтева система на нивоу пикова, без разлога непотребно подигао захтеве 
карактеристика светиљки и тиме смањио конкурентност. Наручилац сматра да је и за Наручиоца 
и за Извршиоца економски исплативије да се дефинише наведени температурни опсег.   Стога 
такође указујемо да је за квалитет и функционалност система јавног осветљења одговоран 
приватни партнер и да су понуђачи слободни да понуде опрему већег температурног опсега. 
Како је предмет јавне набавке набавка услуга, сви ризици функционалности система су на 
приватном партнеру у складу са моделом уговора из конкурсне документације, те позивамо 
Заинтерсовано лице да, уколико сматра за сходно, понуди више стандарде од оних које је тражио 
Наручилац.  
 
 
 



ПИТАЊЕ бр. 3 
Na strani 49 od 135 konkursne dokumentacije naručilac je pod: 

 opis svetiljki za parkovsko osvetljenje kategorija P3  naveo: 
“Poklopac svetiljke treba da je izradjen od plasticnog materijala” 
Kako je pojam “plasticni materijali” u tehnici jako sirok (polietileni, polivinili, 
poliamidi, polikarbonati, poliesteri …) sa razlicitim karakteristikama (zilavost, UV 
stabilnost, svetlosna propustljivost …), a na osnovu clana 61 ZJN  
- pasus 1 koji glasi: ” Naručilac je dužan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da 
ponuđači na osnovu nje mogu da pripreme prihvatljivu ponudu” 
- pasus 4 koji glasi: :” Konkursna dokumentacija shodno vrsti postupka i prirodi predmeta 
javne nabavke sadrži: 
Pod “5) vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, 
radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok 
izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl;” 

Ukazujemo naruciocu na bitan nedostatak konkursne dokumentacije i zahtevamo da u 
predmetnom delu izvrsi definisanje tipa “plasticnih materijala” i navede karakteristike koje isti 
moraju da zadovolje, ili za iste navede alternativne materijale od kojih treba da budu izradjeni 
(jer u praksi nigde nije zahtevan poklopac od “plasticnih materijala”, izmeni i dopuni konkursnu 
dokumentaciju tacnim i ispravnim podacima, i primereno produzi rok za dostavljanje pobnuda 
kako bi svi eventualni ponudjaci mogli da pripreme ispravnu I prihvatljivu ponudu. 
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр. 3 
 

Наручилац не жели да ограничи конкуренцију и стога није прецизирао врсту пластике 
од којих ће бити изграђено кућиште за светиљку категорије  П3, већ је за исту дефинисао степен 
механичке заштите комплетне светиљке тако да исти не сме да буде мањи од IP66 у сагласности 
са EN 60598 или одговарајућим, као и степен отпорности на удар минимало IK08  у сагласности 
са EN 62696 или EN 62262 или одговарајућим. 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације и не жели да смањује 
задате услове. 
 
 

ПИТАЊЕ бр. 4 
 
Na strani 53 od 135 u delu opis reflektora narucilac navodi: 

“ Trajnost LED izvora treba da bude ne manja od 100 000 radnih casova, zivotni vek prema 
L75B10 u skladu sa LM-80 i TM 21” 
 Dok za sve ostale svetiljki (na stranama 46 – 52) navodi : 
“ Trajnost LED izvora treba da bude ne manja od 100 000 radnih casova, zivotni vek prema 
L80B10 u skladu sa LM-80 i TM 21” 
Ukazujemo naruciocu na uoceni nedostatak i razliku u zahtevanim uslovima 
konkursne dokumentacije za elemente koji su deo istog sistema Javne rasvete a 
predmetnim standardima se regulisu dva parametra i to: 
L75B10 predvidja da ce se najmanje 75% svetlosnog fluksa  odrzavati tokom 
definisanog perioda obzirom na maximalnu temperaturu okoline i da najmanje 90% 
svetiljki u sistemu zadrzava gornji nivo od 75% svetlosnog fluksa. 
 
L80B10 predvidja da ce se najmanje 80% svetlosnog fluksa  odrzavati tokom 
definisanog perioda obzirom na maximalnu temperaturu okoline i da najmanje 90% 
svetiljki u sistemu zadrzava gornji nivo od 80% svetlosnog fluksa. 
Kako smo naveli da je rec o istom sistemu Javne rasvete nije nam jasno zasto se za 
njegov deo razlikuje trazeni zivotni vek od ostatka ukoliko konkursnu dokumentaciju 
nije formirao na osnovu uslova koje moze da zadovolji odredjeni proizvodjac, to jest 
da li je narucilac dobio saglasnost od komisije za Javno privatna partnerstva za 



primenu ovakvog kriterijuma Ili je odstupio od odobrenog projekta, pa se obracamo 
naruciocu sa zahtevom da  

na osnovu clana 10 stav 1 I 2 koji glase: Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što 
je moguće veću konkurenciju.  

Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača 
da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti 
korišćenjem diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma. “ 

precizno definise i uniformise trazenu trajnost LED izvora u konkursnoj dokumentaciji istu 
izmeni i dopuni , i primereno produzi rok za dostavljanje pobnuda kako bi svi eventualni 
ponudjaci mogli da pripreme ispravnu i prihvatljivu ponudu. 
 
 
 ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр. 4 
 

У складу са конкурсном документацијом и моделом уговора из конкурсне 
документације, предмет јавне набавке је набавка енергетске услуге и спровођење мера уштеде 
енергије са циљем ефикаснијег коришћења енергије, одговарајућег смањења емисије CO2 и 
смањења оперативних трошкова функционисања и одржавања дела система јавног осветљења. 
Имајући предмет јавне набавке у виду, понуђачи су у обавези да у складу са задатим 
фотометријским условима доставе одговарајуће фотометријско решење за систем ЈО, а не да 
испоруче робу одређених карактеристика. Конкурсном документацијом су одређени минимални 
услови које опрема мора да испуњава који испуњава највећи број понуђача, а понуђачи су 
слободни да понуде опрему бољих техничких карактеристика. У том смислу, Наручилац остаје 
при захтевима из конкурсне документације у циљу обезбеђивања што је могуће веће 
конкуренције, а све како би имао већу могућност избора међу понуђачима приликом избора 
најбоље понуде.  

Додатно, указујемо Заинтересованом лицу да се наводи да животни век LED извора треба 
да буде према L75B10 односе на рефлекторе, док се наводи да животни век LED извора треба да 
буде према L80B10 односе на светиљке и у томе се огледа конкретна разлика у захтевима. 
Заинтересовано лице такође неоправдано износи да се на овај начин ограничава конкуренција, 
јер би, управо супротно, уколико би се усвојио захтев Заинтересованог лица, Наручилац би 
ограничио конкуренцију што свакако није циљ у оваквом поступку, већ је циљ Наручиоца 
управо да добије више упоредивих понуда и изабере најбољу.  
 
 
 
ПИТАЊЕ бр. 5 
 
 
Na strani 53 od 135 narucilac zahteva i navodi: 
“Garanciju proizvodjaca svetiljki u trajanju od najmanje 10 godina” 
Dok na strani 69 od 135 pod 9.3 zahtev pogledu roka izvrsenja energetske usluge navodi:  
“Period garantovanja traje trinaest (13) godina racunato od kraja perioda implemetacije do kraja 
ugovornog perioda” 

 
Prostim uvećanjem perioda od 100 000 sati trazene garantovane trajnosti LED izvora                      
svetlosti i drajvera svetiljki za 20% navedenih u tacki 9.2 na istoj strani konkursne  
dokumentacije (69 od 135) dobija se period mnogo duži od traženih perioda                      garancije 
proizvodjaca pa se postavlja  logično pitanje šta je sa razlikom od minimalno              3 (tri) godine 
u kojima će naručilac vršiti punu naknadu ugovorenog iznosa izvršiocu, to jest čije interese 
naručilac ovakvim stavom brani, imajući u vidu detaljno postavljene nesrazmerne dodatne uslove 



koje potencijalni ponudjac treba da ispuni, a ispravnost i funkcionalnost svetiljki u periodu 
razlike od navedenih minimalno (3) godine ga ne zanimaju kao ni trajnost od dodatnih 20% veka 
svetiljki, pa se može smatrati da narucilac nije ispunio zakonom propisane obaveze iz clana 9 stav 
1 koji glasi: „Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke pribavi dobra, usluge ili radove 
odgovarajućeg kvaliteta imajući u vidu svrhu, namenu i vrednost javne nabavke.” 
 
Pa naruciocu ukazujemo na uoceni nedostatak I zahtevamo da zahtevane uslove garancije I 
perioda garantovanja medjusobno usaglasi minimalno izjednacavanjem garancije proizvodjaca 
sa periodom garantovanja, u konkursnoj dokumentaciji, istu izmeni i dopuni , i primereno 
produzi rok za dostavljanje pobnuda kako bi svi eventualni ponudjaci mogli da pripreme 
ispravnu i prihvatljivu ponudu. 
                

  
 ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр. 5 
 
 

Молимо Заинтересовано лице да пажљиво протумачи конкурсну документацију, јер је 
потребно уочити разлику између уговорног периода гарантовања за функционисање и 
одржавање дела система јавног осветљења и гаранције произвођача за светиљке будући да се 
ова два периода гарантовања не односе на исто. Кључни елемент овог уговора и самог модела 
јесте алокација ризика са јавног на приватног партнера током периода трајања уговора, па су 
нетачни наводи о непокривености ризика у последње три године периода гарантовања. 
Напротив, цео период гарантовања је прецизно одређен и јасно дефинисан, а Наручилац је током 
целог периода покривен и обезбеђен за функционисање и одржавање система. Без обзира на 
гаранцију произвођача, приватни партнер има обавезу да обезбеди исправно функционисање и 
одржавање система и да гарантује за квалитет. 

Такође, нетачни су наводи да Наручиоца не занима трајност LED извора од додатних 
20% века светиљки јер се радни век LED извора рачуна у сатима, те минимални услови из 
конкурсне документације то задовољавају.  
Додатно, захтев из конкурсне документације гласи да су понуђачи дужн и да доставе гаранцију 
произвођача светиљки од најмање 10 година, што значи да понуђачи могу доставити и 
гаранцију која траје дуже од 10 година и то је искључиво однос понуђача и произвођача 
светлотехничке опреме.  
 
 

ПИТАЊЕ бр. 6 
 
Na strani 55 od 135 konkursne dokumentacije narucilac je predvideo: 
 da zainteresovani ponudjac treba da izvrsi obilazak lokacije uz obavezu najave    najkasnije 48 
sati pre termina sa dataumom obilaska do 14.02.2020 godine 
Kako nijednim pozitivnim clanom ZJN nije predvidjena ovakva obaveza  ukazujemo naruciocu na 
propust jer bi primenom ovakvog uslova bile narusene odredbe: 
clana 9 stav 2 koji glasi: 
“ Naručilac je dužan da obezbedi da se postupak javne nabavke sprovodi i dodela ugovora vrši u 
rokovima i na način propisan ovim zakonom, sa što manje troškova vezanih za postupak i izvršenje 
javne nabavke.” 
I clana 10 stav 2 koji glasi: 
“Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača 
da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti 
korišćenjem diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.” 
 
i zahtevamo da se ista izbaci iz konkursne dokumentacije jer ovakav uslov nije i ne sme da bude 
kriterijum za dostavu ispravne ponude 

 



    Na strani 54 od 135 konkursne dokumentacije narucilac zahteva: „Deklaraciju usaglasenosti sa 
C znakom upravljackog uredjaja kao i EMC test upravljackog uredjaja“ pri cemu  nije predvideo i 
dostavljanje LVD testa za upravljacki uredjaj koji je kao i EMC test nephodan za dobijanje C 
sertifikata koji je kao i EMC sastavni deo za dobijanje C znaka cime je je izbegao da u konkursnu 
dokumentaciju uvrsti kao obavezujuci i  LVD test koji je sastavni deo za dobijanje obaveznog 
„C“ znaka (Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti- Službeni 
Glasnik RS 36/09 u skladu sa Pravilnikom o načinu stavljanja i upotrebi znakova usaglašenosti- 
Službeni Glasnik RS broj 25/10) kojim je regulisano da: „Proizvodjači i trgovci koji svoje 
proizvode plasiraju na tržište Republike Srbije, su obavezni da prodaju proizvode (na koje se 
odnose tehnički propisi Republike Srbije) sa znakom usaglašenosti Republike Srbije Znak 
usaglašenosti (3A) garantuje potrošačima da je proizvod usaglašen sa svim zahtevima jednog ili 
više standarda koji se odnose na taj proizvod. Drugim rečima on garantuje da je proizvod 
bezbedan za upotrebu kao i životnu sredinu.“   
 Smatramo da naručilac ovakvim postupanjem narušava  
                  - Član br.9 stav br.1 Načelo efikasnosti i ekonomičnosti 
                   i izbegava da LVD test uvrsti u konkursnu dokumentaciju jer ga unapred poznati  
                  dobavljač nema za upravljacki uredjaj što navodi na zaključak da nema ni  validan 
obavezni „CЕ“ znak čime narušava i  
                - Član br.10 stav br.1 i 2  Načelo obezbeđenja konkurencije 
                - Član br.21 stav br.1       Korupcija – obaveze naručioca 
               Pa naruciocu ukazujemo na uocenu nepravilnost i zahtevamo da se LVD test za 
upravljacki uredjaj uvrsti kao obavezni prilog konkursnoj dokumentaciji ista izmeni i dopuni , i 
primereno produzi rok za dostavljanje pobnuda kako bi svi eventualni ponudjaci mogli da 
pripreme ispravnu i prihvatljivu ponudu. 
 
 
 ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр. 6 
  
           Одговор на први део овог питања подразумева измену конкурсне документације (део 
који се односи на страну 55): 
 

Наручилац оставља могућност заинтересованим лицима да обиђу локацију. 
Образац 14 потврда обиласка места или локације за имплементацију ЛЕД јавног 

осветљења и пружања услуге муе , НИЈЕ ОБАВЕЗАН. 
 
Да би Наручилац отклонио језичко неразумевање, на страни 55 конкурсне документације  

ће реченицу: 
 

„Заинтересовани понуђач треба да изврши обилазак места за монтирање LED јавног осветљења 
и пружања услуга и да погледа карактеристичне профиле саобраћајница као и услове за пружање 
предметне услуге.“ 

Заменити реченицом: 

„Заинтересовани понуђач МОЖЕ и препоручује се да изврши обилазак места за монтирање LED 
јавног осветљења и пружања услуга и да погледа карактеристичне профиле саобраћајница као и 
услове за пружање предметне услуге. 

Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације сходно члану 63. став 1. и 5. ЗЈН. 

 Одговор на други део питања не захтева измену конкурсне документације (део који се 
односи на страну 54): 
 

- Наручиоцу овај део захтева није најјаснији јер, како је Заинтересовано лице навело, 
LVD тест је потребан за добијање CE знака, а како Наручилац већ захтева да се 



достави доказ о усаглашености са CE знаком. Уколико би Наручилац захтевао да се 
доставе сви тестови на основу којих се добијају захтевани тестови, то би било у 
супротности са ЗЈН.  
Надаље, када су у питању наводи да знак „СЕ“ (3А) гарантује потрошачима да је 
производ усаглашен са свим захтевима једног или више стандарда који се односе на 
тај производ јер је у складу са позитивним прописима CE знак потпуно усаглашен са 
„СЕ“ знаком (3А). Надаље, у самој конкурсној документацији је наведено да 
понуђачи треба да доставе „Декларацију усаглашености са CE знаком управљачког 
уређаја, као и EMC тест управљачког уређаја према стандарду EN 61000 или 
одговарајући“. 
О усаглашености ових стандарда упућујемо сва заинтересована лица на портал 
https://www.iss.rs/.  
Наручилац оцењује конкретан захтев Заинтересованог лица као неоснован, будући 
да поседовањем и усаглашавањем са CE знаком, понуђачи доказују поседовање LVD 
теста. 

 
ПИТАЊЕ бр. 7 

 
Na strani 57 od 135 konkursne dokumentacije u okviru dodatnih uslova za ucesce u postupku 
javne nabavke narucilac navodi: 
 

               “Da je do datuma objavljivanja javnog poziva zaključio najmanje tri (3) ili vise   
ugovora u kojima je uspešno izvršena implementacija mera uštede energije, po Modelu1 
ugovora o energetskoj usluzi za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti u uštedama 
u operativnim troškovima javnog osvetljenja, kada su korisnici iz javnog sektora, a ne samo sa 
izvorima svetla, odnosno LED “sijalicama”, niti izvorima svetlosti, niti trakama I započeo 
period garantovanja I održavanja sistema koji je predvidjen da traje najmanje120 meseci  , u 
2015,2016,2017,i 2018, i 2019 godini a u kojima je instalisano najmanje 20000 komada LED 
svetiljki ukupno I u kojima je izvršena zamena uredjaja za ukljucivanje I iskljucivanje javnog 
osvetljenja. 
“ Da je do datuma objavljivanja javnog poziva za podnosenje ponuda na najmanje dva (2) 
projekta iz prethodne tacke izvrsio merenje visih harmonika na napojnoj mrezi te da ta merenja 
pokazuju da je ostvario dozvoljene vrednosti nesimetrije visih harmonika koje predmetne MUE 
emituju u sistem. 
 
Kako je narucilac: 
-na strani  56 od 135 pod 1.2 Dodatni uslovi za učešće u postupku Javne nabavke 
predvideo citiramo: 

“Понуђач мора да задовољи све минималне услове који се односе на финансијски 
капацитет, као што следи: 

a) Да има финансијски капацитет тако што ће доказати да није имао губитак 
у пословању током последње cetiri (4) године рачунајући до дана објављивања 
Јавног позива на Порталу јавних набавки. 

                                                                                                                                                                                   
ČIME JE NARUČILAC APSOLUTNO ISPUNIO ODREDBU ČLANA 76 ZJN KOJA GLASI 
CITIRAMO: “Naručilac u konkursnoj dokumentaciji određuje dodatne uslove za učešće u postupku 
javne nabavke u pogledu finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta uvek kada je to 
potrebno imajući u vidu predmet javne nabavke.” I UVERIO SE U FINANSIJSKU STABILNOST 
PONUĐAČA 
 
b) Да укупни пословни приходи за последње четири (4) обрачунске године   морају бити 
једнаки или већи од 400.000.000,00 динара“ 



 ČIME JE NARUČILAC APSOLUTNO ISPUNIO ODREDBU ČLANA 76 ZJN 
KOJA GLASI CITIRAMO: “Naručilac u konkursnoj dokumentaciji određuje dodatne 
uslove za učešće u postupku javne nabavke u pogledu finansijskog, poslovnog, 
tehničkog i kadrovskog kapaciteta uvek kada je to potrebno imajući u vidu predmet 
javne nabavke.” I UVERIO SE U POSLOVNU STABILNOST I KAPACITET 
PONUĐAČA ZA IZVRŠENJE POSLOVA PO JAVNOJ NABAVCI 

               -na strani 57 od 135 pod tehnički kapacitet naručilac je predvideo citiramo: 

           “  Да располаже са следећом опремом: 
 Најмање два (2) регистрована возила са хидрауличном платформом за рад на висини од 

мин 16m у току периода имплементације из јавног уговора. 
 Најмање два (4) регистрована возила са хидрауличном платформом за рад на висини од 

мин 10м у току периода имплементације из јавног уговора.”  
               ČIME JE NARUČILAC APSOLUTNO ISPUNIO ODREDBU ČLANA 76 ZJN KOJA 
GLASI    CITIRAMO: “Naručilac u konkursnoj dokumentaciji određuje dodatne uslove za učešće u 
postupku   javne nabavke u pogledu finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta uvek 
kada je to   potrebno imajući u vidu predmet javne nabavke”. I UVERIO SE U TEHNIČKU 
OPREMLJENOST PONUĐAČA ZA 
                   IZVRŠENJE POSLOVA PO JAVNOJ NABAVCI 
 
              -na strani 34/35 od 136 pod kadrovski kapacitet naručilac je predvideo citiramo: 

           “Да има у радном односу на неодређено време или по другом уговорном односу о раду у 
складу са законом о раду ("Сл. Гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 
13/2017-Одлука УС) 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 ИКЦ бр.450) 

 Најмање 12 (дванаест) електромонтера III степена стручне спреме од чега најмање 
6 (шест) оспособљених за рад на хидрауличној платформи и ауто корпи” 

 Најмање једног (1) високообразовног руководиоца пројекта који има искуство и који 
је био ангажован као руководилац на пројекту сличном као што је предмет ове јавне 
набавке; 

                ČIME JE NARUČILAC APSOLUTNO ISPUNIO ODREDBU ČLANA 76 ZJN KOJA 
GLASI CITIRAMO: “Naručilac u konkursnoj dokumentaciji određuje dodatne uslove za učešće u 
postupku  javne nabavke u pogledu finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta uvek 
kada je то  potrebno imajući u vidu predmet javne nabavke.” I UVERIO SE U KADROVSKU 
OPREMLJENOST PONUĐAČA   ZA IZVRŠENJE POSLOVA PO JAVNOJ NABAVCI 
                                                                                                                                                                              

-na strani 64 od 135 konkursne dokumentacije pod Obavezni prilog uz obrazac ponude 
koga čine: 
“Банкарска гаранција у у износу од минимално 8 000 000,00 рсд са роком важности од 
40 дана дужим од  периода важења понуде.  
Na strani 71 od 135   
“Изабрани понуђач је дужан да у року од петнаест (15) дана од дана закључења 
Уговора (поглавље VIII) достави средство финансисјког обезбеђења за добро извршење 
посла у Припремном периоду и Периоду имплементације и то оригинал банкарску 
гаранцију за добро извршење посла са клаузулом неопозива, безусловна и платива на први 
позив и без права приговора у висини од 5% од висине Гарантоване уштеде за сваки 
Обрачунски период без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим 
од истека предвиђеног Периода имплементације.” 
Što je iznos od cca  12 miliona dinara 



“Изабрани понуђач је обавезан да за сваки годишњи период гарантовања достави 
гореописана средства обезбеђења најкасније 15 дана пре почетка тог годишњег периода 
гарантовања са роком важења 30 дана дужим од рока тог годишњег периода 
гарантовања до истека уговора (за сваку годину гарантовања нова гаранција са 
вредношћу 2% од вредности годишње уштеде за сваки и обнавља се сваке године до 
истека уговора).” 
 
Što je iznos od cca 6,5  miliona dinara 
 

Obavezujući potencijalne ponuđače na obezbeđenje predmetnih garancija čiji je 
ukupan iznos cca 16,6 miliona dinara naručilac je: 
 APSOLUTNO ISPUNIO ODREDBU ČLANA 61 ZJN KOJA GLASI CITIRAMO: 
“U slučaju sprovođenja postupka javne nabavke čija je procenjena vrednost veća od 
iznosa iz člana 57. ovog zakona, naručilac je u obavezi da zahteva sredstvo 
obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza.” 
I OBEZBEDIO NADOKNADE ZA OZBILJNOST PONUDE I IZVRŠENJE POSLA 
ČIME JE i zaštitio svoj ekonomski I finansijski interes, kao i dobro izvršenje posla,             

PA JE USLOV POD 7) NAMETNUTI USLOV KOJI OSIM UNAPRED POZNATI 
PONUĐAČ, DRUGI POTENCIJALNI PONUĐAČI NE MOGU DA ISPUNE ČIME JE 
NARUČILAC NARUŠIO: 
 ČLAN 21 STAV 1 ZJN REPUBLIKE SRBIJE KOJI GLASI: “Naručilac je obavezan da 
preduzme sve potrebne mere kako ne bi došlo do korupcije u planiranju javnih nabavki, u 
postupku javne nabavke ili tokom izvršenja ugovora o javnoj nabavci, kako bi se korupcija 
pravovremeno otkrila, kako bi bile otklonjene ili umanjene štetne posledice korupcije i kako bi 
učesnici u korupciji bili kažnjeni u skladu sa zakonom.” 
ČLAN 9 STAV 2 ZJN REPUBLIKE SRBIJE KOJI GLASI: “Naručilac je dužan da obezbedi 
da se postupak javne nabavke sprovodi i dodela ugovora vrši u rokovima i na način propisan 
ovim zakonom, sa što manje troškova vezanih za postupak i izvršenje javne nabavke.” 

           ČLAN 10 STAV 1 I 2 ZJN REPUBLIKE SRBIJE KOJI GLASE: „Naručilac je dužan da u 
postupku  javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju.  
              Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg 
ponuđača da  učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog  postupka, 
niti korišćenjem diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.“  
 

ČLAN 61 STAV 1 ZJN REPUBLIKE SRBIJE KOJI GLASI: “Naručilac je dužan da pripremi 
konkursnu dokumentaciju tako da ponuđači na osnovu nje mogu da pripreme prihvatljivu 
ponudu.” 
ČLAN 76 STAV 6 ZJN REPUBLIKE SRBIJE KOJI GLASI: “Naručilac određuje uslove za 
učešće u postupku tako da ti uslovi ne diskriminišu ponuđače i da su u logičkoj vezi sa 
predmetom javne nabavke.” 
ČLAN 84 STAV 2 I 3 ZJN REPUBLIKE SRBIJE KOJI GLASE: „Elementi kriterijuma na 
osnovu kojih naručilac dodeljuje ugovor moraju biti opisani i vrednovani, ne smeju biti 
diskriminatorski i moraju stajati u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke.                                                                                      
Naručilac u konkursnoj dokumentaciji navodi, opisuje i vrednuje kriterijum i sve elemente 
kriterijuma koje namerava da primeni, a posebno navodi metodologiju za dodelu pondera za 
svaki element kriterijuma koja će omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja 
ponuda.“  

                        IMAJUĆI U VIDU SVE GORE NAVEDENE POVREDE ZJN 
POSTAVLJANJEM DISKRIMINATORSKIH USLOVA I KRITERIJUMA , A POUČENI 
ISKUSTVOM IZ PRETHODNIH JAVNIH NABAVKI SAČINJAVANIH PO ISTIM 
KONKURSNIM USLOVIMA NA KOJIMA JE BIO SAMO PO JEDAN PONUĐAČ SA 
PONUDOM KOJA JE ISPUNILA  TRAŽENE DIKTIRANE USLOVE ŠTO NAVODI NA 
OPRAVDANU SUMNJU DA SU KORUPTIVNO  SAČINJENE ZAHTEVAMO OD 
NARUČIOCA  DA PREDMETNU  KONKURSNU DOKUMENTACIJU U CELOSTI PONIŠTI 
I NOVU SAČINI BEZ  DISKRIMINATORSKIH USLOVA I KRITERIJUMA U SKLADU SA  



POZITIVNIM ODREDBAMA ZJN REPUBLIKE SRBIJE I OMOGUĆI UČEŠĆE NAJVEĆEM 
MOGUĆEM BROJU PONUĐAČA 
 
 
 ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр. 7 
 

Чланом 76. ставовима 1. и 2. ЗЈН одређено је да Наручилац у конкурсној документацији 
одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке. 

Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку 
јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када 
је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке.  

Услови за учествовање у поступку јавне набавке су одређени чланом 76. ЗЈН, док је  
достављање средстава обезбеђења за испуњење уговорних обавеза одређено 61. ЗЈН, а све у 
циљу спровођења и реализације поступка јавне набавке чија је процењена вредност већа од 
износа из члана 57. ЗЈН.  

Испуњеност услова из члана 76. став 2. овог закона понуђач може доказати достављањем 
доказа уз понуду, као што су, између осталих и: 

2) један или више доказа примерених предмету уговора, количини и намени, као што је: 
(1) списак најважнијих изведених радова, испоручених добара или пружених услуга за 

период који није дужи од осам година за радове, односно пет година за добра и услуге, са 
износима, датумима и листама купаца односно наручилаца; 

(2) стручне референце које прате списак најважнијих изведених радова, испоручених 
добара или пружених услуга; 

С обзиром да из наведеног произилази да, у оквиру испуњености додатних услова по 
основу пословног капацитета, имајући у виду предмет јавне набавке, докази о изведеним 
радовима, испорученим добрима или пруженим услугама, као  и стручне референце у вези са 
предметом јавне набавке могу бити тражени од Наручиоца у оквиру испуњености додатних 
услова, Наручилац сматра да је у погледу додатних услова из конкурсне документације у свему 
поступио према ЗЈН.  

 


