
ПРЕДМЕТ:  Захтев за изменом и додатним појашњењима конкурсне документације за 
отворени поступак за  ЈН бр.10/19 

У складу са чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 
и 68/15), достављамо Вам одговор на питања: 

ПИТАЊЕ бр.1: 

На страни 12. Конкурсне документације за отворени поступак Јавне набавке за избор 
приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење 
услуга реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом 
мера уштеде енергије на територији општине Прибој, ЈН бр.10/19, у поглављу IV Технички 
опис система јавног осветљења на који се односи јавна набавка, Наручилац је у табели 
бр.1- постојеће стање навео снагу светиљки по типовима и снагу светиљки по типовима са 
предспојним уређајем. 

За типове светиљки REF 400 и FER 100 (FER- претпостављамо да је у питању техничка 
грешка и да је у питању рефлектор) није обрачуната снага светиљки са предспојним 
уређајем, па захтевамо од Наручиоца да провери обрачун снаге светиљки и у складу са тим 
исправи конкурсну документацију у овом делу како би на основу ових улазних података 
понуђачи могли да припреме прихватљиве понуде. 
У складу са наведеним, захтевамо продужење рока за подношење понуда како бисмо били 
у могућности да припремимо прихватљиву понуду и то за најмање три недеље од дана који 
је одређен као последњи рок за подношење понуда. 
 
ОДГОВОР: 

У питању је техничка грешка, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 
ПИТАЊЕ бр.2: 
 
На странама 23, 24, 25. и 26. конкурсне документације, у поглављу IV Технички опис 
система јавног осветљења на који се односи јавна набавка за сваки од описа светиљки по 
категоријама улица (М3,М4, М5, парковско осветљење, М6, рефлектор) Наручилац је 
између осталих захтева навео и захтеве у погледу трајности LED извора који треба да буде 
не мања од 95.000 радних сати... 
У Предлогу пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и 
одржавање дела система јавног осветљења у општини Прибој који је добио позитивно 
мишљење Комисије за јавно-приватно партнерство и концесије на страни 58. као предност 
LED светиљки указано је на дуг животни век од 100.000 радних сати, односно око 25 
година, као и да „LED диоде имају изванредан очекиван век трајања од чак више од 
100.000 радних сати“. 
Имајући у виду да је Наручилац тај који је израдио предметни Пројекат ЈПП, одбранио 
пред Комисијом за јавно-приватно партнерство и концесије, а затим на основу предметног 
пројекта сачинио конкурсну документацију није јасно због чега је одступио од самог 
Пројекта у овом делу, упркос томе што је сам предмет јавне набавке „примена мера 



уштеде енергије“ и пракса у јавним набавкама које имају предмет који је сличан 
предметној јавној набавци да захтев у погледу трајности LED извора не буде мања од 
100.000 радних сати, и на тај начин ускратио себи дуже од једне године обезбеђења 
функционисања система јавног осветљења. Сходно наведеном, захтевамо да измените 
конкурсну документацију тако што ће захтев у погледу трајности LED извора не буде 
мања од 100.000 радних сати. 
У складу са наведеним, захтевамо продужење рока за подношење понуда како бисмо били 
у могућности да припремимо прихватљиву понуду и то за најмање три недеље од дана који 
је одређен као последњи рок за подношење понуда. 
 

ОДГОВОР: 

У питању је техничка грешка, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 
ПИТАЊЕ бр.3: 
 
На страни 29, у поглављу V Услови за учешће у поступку јавне набавке, Наручилац наводи 
код пословног капацитета да је потребно да је понуђач закључио најмање три јавна 
уговора у којима је успешно извршена имплементација мера уштеде енергије, по моделу 
уговора о енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности и 
уштедама у оперативним трошковима јавног осветљења, када су корисници из  јавног 
сектора, са LED светиљкама, а не само са изворима светла, односно  LED „сијалицама“, 
нити изворима светлости, нити тракама и започео  период гарантовања и одржавање 
система у претходне три године (2016,2017 и 2018.).  
Томе контрадикторно, у тачки 2 истог поглавља и на страни 50. у обрасцу број 5 - 
Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, Наручилац наводи код пословног 
капацитета да је потребно да је Понуђач закључио најмање три јавна уговора у којима је 
успешно извршена имплементација мера уштеде енергије, по моделу уговора о енергетској 
услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним 
трошковима јавног осветљења, када су корисници из  јавног сектора, са LED светиљкама, а 
не само са изворима светла, односно  LED „сијалицама“, нити изворима светлости, нити 
тракама и започео  период гарантовања и одржавање система у претходних пет година 
(2014,2015,2016,2017. и 2018.). 
Захтевамо да се дефинисани услов за испуњење пословног капацитета усагласи и да се у 
складу са тим измени конкурсна документација, а све у складу са чланом 63. ЗЈН. 
У складу са наведеним, захтевамо продужење рока за подношење понуда како бисмо били 
у могућности да припремимо прихватљиву понуду и то за најмање три недеље од дана који 
је одређен као последњи рок за подношење понуда. 
 
ОДГОВОР: 

У питању је техничка грешка, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 
ПИТАЊЕ бр.4: 



 
На страни 39. конкурсне документације, Наручилац наводи да накнада за интервентно 
одржавање износи 360 ЕУР, док у члану 10. тачка 4. модела уговора одређује да накнада за 
интервентно одржавање износи 380 ЕУР.  
Захтевамо да се наведени одељци конкурсне документације усагласе и да се у складу са 
тим измени конкурсна документација, а све у складу са чланом 63. ЗЈН. 
У складу са наведеним, захтевамо продужење рока за подношење понуда како бисмо били 
у могућности да припремимо прихватљиву понуду и то за најмање три недеље од дана који 
је одређен као последњи рок за подношење понуда. 
 
ОДГОВОР: 

У питању је техничка грешка, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 
ПИТАЊЕ бр.5: 
 
У поглављу V Услови за учешће у поступку јавне набавке, Наручилац наводи да Понуђач 
мора да поседује финансијски капацитет од минимално 300.000.000 динара за последње 
три године.  
Томе контрадикторно, на страни 51. конкурсне документације, Наручилац наводи да 
Понуђач треба да поседује финансијски капацитет које доказује билансом стања и 
билансом успеха за 2015.,2016 и 2017. годину.  
Насупрот томе, у Напомени за попуњавање Обрасца 6- Финансијски подаци понуђача за 
последње три фискалне године, Наручилац наводи да се примењују средњи курсеви за 
2015, 2016 и 2017. годину.  
Захтевамо да се наведени одељци конкурсне документације усагласе и да се у складу са 
тим измени конкурсна документација, а све у складу са чланом 63. ЗЈН.  
У складу са наведеним, захтевамо продужење рока за подношење понуда како бисмо били 
у могућности да припремимо прихватљиву понуду и то за најмање три недеље од дана који 
је одреден као последњи рок за подношење понуда.  

ОДГОВОР: 

У питању је техничка грешка. 
Конкурсна документација ће бити усклађена на следећи начин. 
„Понуђач мора да поседује финансијски капацитет:  укупан пословни приход једнак или 
већи од 300.000.000,00 динара, за последње три године(2016., 2017. и 2018.) 
 

ПИТАЊЕ бр. 6  

Захтевамо да се у члану 17.2 модела уговора који се саставни део конкурсне документације 
за предметну јавну набавку измени месна надлежност Привредног суда имајући у виду да 
за територију Општине Прибој не постоји логично објашњење због чега би месна 
надлежност била суда у Зајечару.  



У складу са наведеним, захтевамо продужење рока за подношење понуда како бисмо били 
у могућности да припремимо прихватљиву понуду и то за најмање три недеље од дана који 
је одреден као последњи рок за подношење понуда.  

ОДГОВОР: 

У питању је техничка грешка, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

ПИТАЊЕ бр. 7  

Молимо Наручиоца да појасни ред 10 у упутству за попуњавање обрасца структуре цене, 
тј. шта подразумева под: ,,износ једнократне накнаде за суфинансирање дела капиталних 
инвестиционих расхода из буџета у након завршеног периода имплементације, у еврима по 
средњем курсу НБС на дан објављивања поступка јавне набавке на Порталу јавних 
набавки."  

Молимо Наручиоца да наведе тачан износ суфинансирања и под којом ставком ће у буџету 
дата средства издвојена за ову намену? Сваки понуђач има право да зна колики део 
пројекта ће суфинансирати Општина и да у складу са тим може да формира понуду.  

У складу са наведеним, захтевамо продужење рока за подношење понуда како бисмо били 
у могућности да припремимо прихватљиву понуду и то за најмање три недеље од дана који 
је одређен као последњи рок за подношење понуда.  

ОДГОВОР: 

У питању је техничка грешка, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

ПИТАЊЕ бр. 8  

Заинтересовано лице је поставило питање које се односи на захтев да Наручилац измени 
конкурсну документацију тако што ће у делу минималних техничких услова предвиђене 
опреме и додати да понуђачи треба да приложе сертификате и доказе којима се доказује да 
понудене светиљке поседују ENEC сертификат.  

Наиме, овај захтев је упућен Наручиоцу имајући у виду да је ступањем на снагу Споразума 
о стабилизацији и придруживању који је закључен између европских заједница и њихових 
држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, Република Србија је 
приступила обавези која се огледа у постепеном усклађивању српског законодавства са 
законодавством и стандардима ЕУ.  

С обзиром на обавезе које је Република Србија преузела закључивањем ССП, Наручилац 
треба да води рачуна о томе да опрема која ће се уградити буде безбедна по питању 
здравља корисника и да не угрожава животну средину, поготову знајући да опрема која је 
предмет ове набавке може бити направљена од материјала који су отровни, канцерогени 
иии који се не рециклирају. 

Због наведеног, Понуђачи у оваквом поступку, морају да докажу да опрема коју нуде и 
која ће се уградити буде безбедна по питању здравља корисника и да не угрожава животну 



средину, поготову знајући да опрема која је предмет ове набавке може бити направљена од 
материјала који су отровни, канцерогени и који се не рециклирају.  

У складу са горе изнетим потребно је да понуђачи имају сертификат који потврђује да 
понуђени производ задовољава битне захтеве у погледу безбедности, сигурности и 
здравља крајњих корисника, односно становника.  

Имајући у виду обавезе које је Србија преузела закључивањем ССП, оцењујемо овај захтев 
обавезним, те је стога неопходно да Наручилац измени конкурсну документацију тако што 
ће у делу минималних техничких услова предвиђене опреме додати да понуђачи треба да 
прилозе сертификате и доказе којима се доказује да понуђене светиљке поседују ENEC 
сертификат.  

На постављено питање Заинтересованог лица, Наручилац није дао конкретан одговор већ 
је оправдање за своје непоступање, односно незахтевање овог кључног сертификата 
пронашао у образложењу да је захтев дефинисан траженим стандардом 50001 или 
одговарајући.  

Указујемо да стандард ISO 50001 јесте документ који специфицира захтеве за 
успостављање, примену, одржавање и побољшавање система менаџмента енергијом. 
Намеравани исходи су да се обезбеди организацији системски приступ у остваривању 
сталног побољшавања енергетских перформанси и EnМS. Овај документ: а) је примењив 
на сваку организацију без обзира на њену врсту, величину, географску локацију, културу и 
без обзира на производе и услуге које она обезбеђује; б) је примењив на све активности 
које утичу на енергетске перформансе а којима руководи и управља организација; ц) је 
примењив независно од врсте и количине енергије која се троши; д) захтева приказивање 
сталног побољшавања енергетских перформанси али се не дефинишу специфични нивои 
захтеваног побољшавања енергетских перформанси које треба остварити; е) може да се 
користи независно, да буде у складу са осталим системима менаџмента или да буде 
интегрисан са осталим системима менаџмента. Дакле, овај стандард се односи на 
управљање система менаџмента енергијом Понуђача, а не односи се на производ који нуди 
Понуђач, због чега још једном захтевамо да Наручилац измени конкурсну документацију 
тако што ће у делу минималних техничких услова предвиђене опреме и додати да 
понуђачи треба да приложе сертификате и доказе којима се доказује да понуђене светиљке 
поседују ENEC сертификат.  

У складу са наведеним, захтевамо продужење рока за подношење понуда како бисмо били 
у могућности да припремимо прихватљиву понуду и то за најмање три недеље од дана који 
је одређен као последњи рок за подношење понуда.  

Молимо Вас да потврдите пријем овог захтева у складу са чланом 20. ЗЈН. 

ОДГОВОР: 

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и  извршиће измену конкурсне 
документације. 

Комисија за ЈН бр.10/19 


