
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

СТРУЧНИ ТИМ-КОМИСИЈА 
Број:4-425/2017-II 

Датум: 01.02.2018. године 

Пландиште  
 

 

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори везани за јавну набавку 39/2017– за избор приватног 

партнера за реализацију пројекта јавно приватног партнeрства реконструкције јавне 

расвете у насељеним местима Општине Пландиште ,  без елемената концесије.    

 

Потенцијални понуђач тражио је следеће информације и појашњења  конкурсне 

документације дана  29. јануар 2018. 14:09  часова  путем маила.  

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне 

документације бр. 39/2017 

ПИТАЊЕ БР. 1 

 

У Поглављу V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 

И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА 

подтачка 1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

, на 20 стр. конкурсне документације, Наручилац наводи услове за ПОСЛОВНИ 

КАПАЦИТЕТ: „ а) Да је успешно извршио реконструкцију или адаптацију јавног 

осветљења са ЛЕД светиљкама, а не само са изворима светла односно ЛЕД 

„сијалицама" нити изворима светлости нити тракама и започео период гарантовања 

и одржавање система по моделу уговора који је сличан као што је предмет јавне 

набавке, у периоду од 2 године у протеклих 5 година до момента објављивања предметног 

јавног позива у минималној вредности од 145.000.000,00 динара." 

Дати услов дефинисан на овај начин није јасан, највероватније је у питању грешка у 

формулисању јер на страни 23. у Поглављу V тачка 2. УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА подтачка 2.2 - Доказ пословног капацитета 

Наручилац даље наводи: „Фотокопије закључених уговора у минималној 

кумулативној вредности од 145.000.000,00 динара у нето вредности закључених у 

временском периоду од две (2) године од момента објављивања предметног јавног позива...“ 

Обавеза Наручиоца у складу са ЗЈН је да документација буде јасна, те молимо 

Наручиоца да усклади конкурсну документацију и приступи измени како би 

потенцијални понуђачи могли да припреме прихватљиве понуде. 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.1 

 

Потенцијални понуђач је добро уочио ову грешку у формулацији приликом 

дефинисања услова и Наручилац ће ускладити конкурсну документацију на тај 

начин да буде јасна и у складу са ЗЈН, те ће измену документације објавити на 

Порталу. Захваљујемо се на сугестији. 

 

 

 

 

 

 



ПИТАЊЕ БР. 2 

 

У Поглављу IV ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ 

СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА, на 16 стр. конкурсне документације, Наручилац је 

Опис светиљке: КАТЕГОРИЈА ПУТА М6 - „ Светиљка треба да је опремљена 1ЕБ 

драјвером који има функцију подешавања радне струје и креирања аутономног 

сценарија димовања у више корака.“ 

Даље, на стр. 16 конкурсне документације, Наручилац наводи - „Сценарио 

димовања - ...Код категорије М6 није предвиђено димовање." . 

Молимо Наручиоца да разјасни да ли је у питању техничка грешка и прецизно 

дефинише да ли је за категорију М6 предвидео димовање и у складу са тим 

приступи измени конкурсне документације по питању техничког описа 

светиљки, јер овако постављен начин доказивања испуњености услова није 

прецизан. 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.2 

 

У питању је техничка грешка. Наручилац ће исправити конкурсну документацију. 

Захваљујемо се на сугестији. 

ПИТАЊЕ БР. 3 

 

У Поглављу IV ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ 
СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА, на странама 13-15. конкурсне документације, 
Наручилац је у опису светиљки навео: „Отпорност на удар целе светиљке IК08, у 
сагласности са IЕС-ЕN 62262 или одговарајући.” 

Услов дефинисан на овај начин ограничава конкуренцију. Наручилац исти услов 

може да одреди као минимални услов, те предлажемо да изврши измену конкурсне 

документације на следећи начин: „Отпорност на удар целе светиљке једнако или 

веће од IК08. у сагласности са IЕС-ЕN 62262 или одговарајући.” 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.3 

 
У питању је техничка грешка. Наручилац ће исправити конкурсну документацију. 

Захваљујемо се на сугестији. 
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местима Општине Пландиште ,  без елемената концесије.    

 

Потенцијални понуђач тражио је следеће информације и појашњења  конкурсне документације дана  

30. јануар 2018. 11:08  часова  путем маила.  
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ПИТАЊЕ БР. 4 

 

KOMISIJI ZA JAVNU NABAVKU JN br. 39/2017 JAVNA NABAVKA ZAIZBOR PRIVATNOG 

PARTNERA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ZA 

REKONSTRUKCIJU, RACIONALIZACIJU I ODRŽAVANJE DELA SISTEMA JAVNOG 

OSVETLJENJA U NASELJIMA OPŠTINE PLANDIŠTE 

PREDMET: ZAHTEV ZA DODATNIM INFORMACIJAMAILI POJAŠNJENJIMA 

Molimo da izvršite pojašnjenje konkursne dokumentacije, odnosno dodatnih uslova zahtevanih na strani 20 

od 99 konkursne dokumentacije pod tačkom 1.2 , poslovni kapacitet naveden pod tačkom a), odnosno: 

“Daje uspešno izvršio rekonstrukciju ili adaptaciju javnog osvetljenja sa LED svetiljkama, a ne samo 

izvorima svetla odnosno LED “sijalicama” niti izvorima svetlosti niti trakama i započeo period garantovanja 

i održavanja sistema po modelu ugovora koji je sličan kao što je predmet nabavke, u periodu od dve (2) 

godine u proteklih 5 godina od momenta objavljivanja predmetnog javnog poziva u minimalnoj vrednosti od 

145.000.000,00 dinara.” 

Pitanje 1: Sta se podrazumeva pod navedenim “započeo period garantovanja i održavanja sistema po 
modelu ugovora koji je sličan kao što je predmet nabavke”? 

Da li mislite na ugovore koji su okončani i za koje je otpočeo garantni rok, a koji su zaključeni u obliku 

javnog privatnog partnerstva? 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.4 

 

У вези са Чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама је прописано да наручилац сам 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 ова могућност 

Наручиоца је да слободно, према својој процени одређује непосредну садржину додатних услова. 

Приликом одређивања додатних услова у овом случају Наручилац је водио рачуна да су исти 

одређени тако да не дискриминишу понуђача и да су исти у логичкој вези са предметом јавне 

набавке. Приликом одређивања додатних услова наручилац је одредио које то капацитете захтева да 

понуђачи испуне и ти услови јесу: јасно дефинисани и одређени у конкурсној документацији; њима 

је јасно одређен минимум капацитета које понуђач мора да докаже како би могао да припреми 

прихватљиву понуду, а понуда могла да се оцењује; јесу примерени предмету уговора, количини и 

намени, исти нису додатно одређени да уједно буду и елемент критеријума и доказима који се 

доказују испуњеност додатних услова, јесу прецизно наведени за сваки од предвиђених додатних 



услова.  

Конкретно, што се тиче овог услова и његовог појашњења, подсећамо да је предмет ове набавке 

услуга и то у овом случају енергетска услуга. Закон о ефикасном коришћењу енергије Чланом 66. 

дефинише услове за пружање енергетске услуге и Чланом 67. Дефинише извршиоца и обим 

енергетске усуге, а што је у овом случају посебно важно, предвидео је у Ставу 8. овог члана да ће 

Министар прописати облик и структуру за поједине врсте енергетских услуга када се ове услуге 

пружају корисницима из јавног сектора. У складу са тим, министар је донео Правилник о утврђивању 

модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су 

корисници из јавног сектора („Службени гласник РС“, broj 41/2015), где је као посебну врсту 

енергетске услуге предвидео енергетску услугу у јавном осветљењу,  те је исти правилник предвидео 

и одредио примену Moдела уговора о енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске 

ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног осветљења када су корисници из јавног 

сектора. Модел уговора који је предвиђен конкурсном документацијом је у складу са овим 

правилником и моделом, па је: 

Период гарантовања је период дефинисан Моделом уговора и подразумева период након периода 

имплементације. 

Сличан уговор представља уговор који је по предмету исти или сличан Моделу уговора у складу са 

Чланом 67. Закона о ефикасном коришћењу енергије и садржи све обавезе Извршиоца које су 

дефинисане Моделом. 

 

ПИТАЊЕ БР. 5 

 

Pitanje 2: Pod istom tačkom ste naveli “u periodu od dve (2) godine u proteklih 5 godina od momenta 

objavljivanja predmetnog javnog poziva u minimalnoj vrednosti od 145.000.000,00 dinara.” 

Na strani 23 od 99 konkursne dokumentacije, pod tačkom 2.2 Način dokazivanja ispunjenosti dodatnih 

uslova, odnosno “Dokaz poslovnog kapaciteta za a)” naveli ste sledeći način dokazivanja, opet nejasno i 

neprecizno: 

“Fotokopije zaključenih ugovora u minimalnoj kumulativnoj vrednosti od 145.000.000,00 dinara u neto 

vrednosti zaključenih u vremenskom periodu od dve godine od momenta objavljivanja predmetnog javnog 

poziva”. 

 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.5 

Заинтересовано лице је добро запазило неисправност. Захваљујемо се на сугестији. Конкурсна 

документација ће бити измењена и уподобљена у складу са овим питањем.  

http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/00%20-%20Pravilnik.pdf
http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/00%20-%20Pravilnik.pdf
http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/00%20-%20Pravilnik.pdf
http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/02%20-%20Model%20Ugovora%20JAVNO%20OSVETLJENJE.pdf
http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/02%20-%20Model%20Ugovora%20JAVNO%20OSVETLJENJE.pdf
http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/02%20-%20Model%20Ugovora%20JAVNO%20OSVETLJENJE.pdf
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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори везани за јавну набавку 39/2017– за избор приватног 
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расвете у насељеним местима Општине Пландиште ,  без елемената концесије.    

 

Потенцијални понуђач тражио је следеће информације и појашњења  конкурсне 

документације дана  30. јануар 2018. 13:31  часова  путем маила.  

 

ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

ПИТАЊЕ БР. 6 

 
Наручилац код доказа пословног капацитета наводи да је неопходно доставити: 

„Фотокопије закључених уговора у минималној кумулативној вредности од 

145.000.000,00 динара у нето вредности закључених у временском периоду од две 

године од момента објављивања предметног јавног позива и потврде наручиоца о 

квалитетној реализацији достављних уговора -попуњен и оверен образац 7 из 

поглавља VII конкурсне документације (потврде наручиоца садрже: назив 

наручиоца, предмет посла, датум почетка посла, датум завршетка имплементације, 

вредност посла у нето износу, број уграђених светиљки, број уграђених уређаја за 

укључивање и искључивање, период на који је предметни уговор закључен, наводе 

наручиоца о квалитету реализације уговора и контакт наручиоца). 

 
ПИТАЊЕ: Да ли образац бр. 7 уствари представља потврду наручиоца о 
квалитетној реализацији достављених уговора (претпостављамо да у загради се 
само наводи шта све образац треба да садржи) или су заинтересовани понуђачи у 
обавези да доставе и потврду и оверен образац бр. 7? 

Такође, имајући у виду да се тачке а) и б) заправо односе на исти доказ 
пословног капацитета затевамо од наручиоца да потврди наше тврдње да је 
довољно доставити један оверен образац 7 који би се односио на потврду да 
понуђач испуњава услове наведене у тачкама а) и б), односно да је закључио 
уговоре у минималној кумулативној вредности од 145.000.000,00 динара и 
уговоре из којих се може утврдити број захтеваних LED светиљки од минимум 
2.656 комада и минимум 29 уређаја за искључивање и укључивање јавнод 
осветљења, те да ни у погледу ових доказа није потребно достављати два 
оверена обрасца? 

 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.6 

 

Наручилац ће разјаснити конкурсну документацију: Образац бр. 7 представља 

потврду наручиоца о квалитетној реализацији достављених уговора јер исту оверава 

својим потписом и печатом. Заинтересовани понуђачи достављају једну потврду 

која је уствари Образац бр. 7 и који треба да садржи све елементе како је наведено у 

конкурсној документацији: назив наручиоца, предмет посла, датум почетка посла, 



датум завршетка имплементације, вредностпосла у нето износу, број уграђених 

светиљки, број уграђених уређаја за укључивање и искључивање, период на који је 

предметни уговорзакључен, наводе наручиоца о квалитету реализације уговора и 

контак тнаручиоца. 

 

 

 

 

 

 

ПИТАЊЕ БР. 7 

 

У ОБРАСЦУ БРОЈ 7 треба да искаже вредност уговора и вредност дела услуга по 

уговору који је потенцијални понуђач реализовао. 

ПИТАЊЕ: приликом изражавања вредности уговора и услуга по уговору, да 

ли је за Наручиоца прихватљиво и исправно да се исте искажу у еврима? 

. 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.7 

 

Наравно, наручилац ће прихватити уколико је вредност уговора или дела услуга по 

уговору у Образцу бр. 7 исказана у еврима или другој валути, а иста ће бити 

прерачуната у динаре у складу са Чланом 19. ЗЈН. 

 

 

ПИТАЊЕ БР. 8 

 

 

У конкурсној документацији наведено је да се пословни капацитет доказује 

уговорима о квалитетно завршеном послу. Под наведеним уговорима наручилац 

мисли на уговоре сличне као што је предмет ове јавне набавке, односно то су 

уговори који се односе на имплементацију LED светиљки по моделу јавно-

приватног партнерства. 

Захтевамо да наручилац потврди да се као доказ пословног капацитета не могу 

доставити уговори које понуђачи имају о ЈПП са елементима концесије, с обзиром 

да то нису уговори слични као што је предмет јавне набавке већ имају другачији 

предмет, те да се тако не може доказати искуство у реконструкцији или адаптацији 

и да понуда коју понуђач достави, а која садржи уговоре о ЈПП са елементима 

концесије не може бити прихватљива у овом случају. 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.8 

 

Јавна набавка је расписана на основу Пројекта јавно-приватног партнерства на који 

је у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама Комисија за 

јавно – приватно партнерство и концесије дала позитивно мишљење и одабран је 

облик јавно-приватног партнерства без елемената концесије. 

Наручилац понавља да се прихватају референце које су по моделу уговора сличне 

као што је предмет набавке. 

 



 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

СТРУЧНИ ТИМ-КОМИСИЈА 
Број: 4-425/2017-II 

Датум: 01.02.2018. године 

Пландиште  
 

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори везани за јавну набавку 39/2017– за избор приватног партнера за 

реализацију пројекта јавно приватног партнeрства реконструкције јавне расвете у насељеним 

местима Општине Пландиште ,  без елемената концесије.    

 

Потенцијални понуђач тражио је следеће информације и појашњења  конкурсне документације дана  

31. јануар 2018. 08:54  часова  путем маила.  

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације бр. 39/2017 

ПИТАЊЕ БР. 9 

 

KOMISIJI ZA JAVNU NABAVKU JN br. 39/2017 JAVNA NABAVKA ZA IZBOR PRIVATNOG 

PARTNERA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ZA 

REKONSTRUKCIJU, RACIONALIZACIJU I ODRŢAVANJE DELA SISTEMA JAVNOG 

OSVETLJENJA U NASELJIMA OPŠTINE PLANDIŠTE 

U delu konkursne dokumentacije na strani 46 od 99 nalazi se obrazac broj 6. 
 

FJNANSIJSKI PODACI PONUĐAĈA ZA POSLEDNJE TRI FISKALNE GODJNE u kome se traţe podaci 

za ĉlanove zajedniĉke ponude i uĉešće ĉlana u zajedniĉkoj ponudi u % , ovo je suprotno Ĉlanu 14. USLOVl 

ZA UĈEŠĆE GRUPE PONUĐAĈA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (str 21 od 99), gde se navodi 

„Dodatne uslove, osim uslova poslovne sposobnosti - reputacije, ĉlanovi grupe ponudaĉa ispunjavaju 

zajedno” 
Molim Vas da precizno definišete da li je potrebno da obrazac 6 konkursne dokumentacije popune svi 
ĉlanovi grupe ponuĊaĉa ili je dovoljno da to uradi samo sporazumom ovlašćen ĉlan koji će ujedno dostaviti i 
bilanse stanja i uspeha.

 

Molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju. 

 
 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.9 

Заинтересовано лице је добро запазило неисправност. Захвањујемо се на сугестији. Конкурсна 

документација ће бити измењена и уподобљена у складу са овим питањем.  

 

 


