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Република Србија 
Град Зајечар 
Трг Ослобођења бр. 1 
Зајечар 
 
Број: 404-270/5 
Датум: 20.08.2020. 
 
 У поступку јавне набавке у отвореном поступку број 404-270 - избор приватног 
партнера за замену дела постојећих светиљки јавног осветљења са новим LED 
светиљкама применом мера уштеде енергије на територији града Зајечара 
 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ  ПОНУЂАЧИ ПОСТАВИЛИ СУ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА: 
 

Питање бр. 1: Захтевамо од наручиоца да појасни шта је по његовом тумачењу 
јавна набавка велике вредности јер такав термин не постоји у ЗЈН РС.Такође, захтевамо 
од наручиоца да изврши своју законску обавезу и усклади текст конкурсне документације и 
јавног позива и објави нови термин за доставу понуда. 

 
Одговор на постављено питање бр. 1: Наручилац ће извршити измену јавног 

позива за подношење понуда и обрисати наведено појашњење назива јавне набавке. 
С обзиром да јавни позив није битно измењен и није измењен у битном делу, 

наручилац сматра  да потенцијалним понуђачима нужно није потребно додатно време за 
припрему понуде. 

 
Питање бр. 2: На страни 55/137 ваше конкурсне документације,у делу ,,Кадровски 

капацитет,,тражи се: 
б) Најмање један инжењер електротехнике са лиценцом ИКС бр.350 
в) Најмање један инжењер електротехнике са лиценцом ИКС бр.450 
Да ли су ови услови испуњени,ако понуђач достави доказе за само једног инжењера 

електротехнике,а који поседује обе лиценце ? 
 
Одговор на постављено питање бр. 2: Дозвољено је доставити документацију за 

једног инжењења електротехнике који поседује обе лиценце (ИКС бр. 350 и ИКС бр. 450). У 
том случају сматраће се да су испуњени додатни услови кадровског капацитета и под б) и 
под в). 

 
Питање бр. 3: Увидом у вашу конкурсну документацију.на странама 38-

47/137,утврдили смо да се за све профиле светиљки тражи отпорност на ударе 
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ИК08,осим за профил Парк 1 и Парк 2 где се тражи ИК10.Како је очигледно да се тиме 
фаворизује одређени понуђач,захтевамо : 

Да промените конкурсну документацију тиме што ће те за све светиљке 
тражити исту отпорност на ударе,т.ј. ИК08 која је уобичајна на свим тендерима за 
набавку светиљки. 

Због свега горе наведеног,захтевамо да наручилац измени конкурсну 
документацију тиме што ће за све профиле светиљки тражити исту отпорнос на 
ударе ИК08. 

 
Одговор на постављено питање бр. 3: Наручилац је одредио захтеве у конкурсној 

документацији у складу са техничким захтевима у зависности од потребних услова са 
терена. 

Због повећања конкурентности наручилац ће усвојити захтев Заинтересованог лица 
и приступити измени конкурсне документације у овом делу тако што ће за профиле Парк 1 
и Парк 2 захтевати да отпорност на удар целе светиљке буде ИК08. 

 
Питање бр. 4: Na strani 37. konkursne dokumentacije se navodi da je kod profila, gde je 

naznačena i C klasa svetlotehničke kategorije, potrebno zadovoljiti zahteve za obe kategorije na 
datom putu. 

Poznato je da se C klase odnose na osvetljenje konfliktnih zona kao što su raskrsnice, 
kružni tokovi, pružni prelazi, nadvožnjaci, podvožnjaci i sl. Za konfliktne zone je uobičajeno da su 
standardni proračuni sjajnosti neizvodljivi, tako da su zahtevi definisani u pogledu nivoa 
osvetljenosti i ravnomernosti. Sve C klase date za navedene profile su iznad definisanih M klasa, 
što je i uobičajeno, ali treba da se odnosi samo na konfliktne zone (raskrsnice i sl.), a ne na 
celokupne profile, jer u tom slučaju imaćemo značajno više nivoe sjajnosti od zahtevanih za M 
klase. 

Smatramo da u ovom slučaju nije neophodno da se u određenim zahtevima nalazi i C 
klasa te molimo Naručioca da u ovom delu izmeni konkursnu dokumentaciju. 

 
Одговор на постављено питање бр. 4: Наручилац одређује додатне услове у 

конкурсној документацији како би понуђачи доказали квалификације у погледу 
финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно 
имајући у виду предмет јавне набавке. Право наручиоца да одреди додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке одређено је чланом 76. ЗЈН. 

У овом случају, наручилац је одредио додатни услов пословног капацитета како би 
понуђачи доказали да имају претходно искуство у претходно пруженим услугама. 

Наручилац одређује додатне услове како би обезбедио да закључи уговор са 
понуђачем који има капацитете који су неопходни да би се јавни уговор квалитетно и 
успешно реализовао, те тиме избегао евентуалну могућност да услед неодређивања 
додатних услова дође у ситуацију да понуђач са којим је закључио уговор није у могућности 
да изврши уговор зашто што нпр. нема искуство у вршењу сличних услуга. 

Чланом 61. ставом 4. ЗЈН одређено је да наручилац може у конкурсној 
документацији да наведе врсту средстава финансијског обезбеђења којим понуђачи 
обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих 
уговорних обавеза. 

Имајући у виду наведене законске одредбе указујемо да сврха одређивања додатних 
услова који се доказују у поступку јавне набавке није истоветна потреби наручиоца да 
захтева достављање средстава финансијског обезбеђења којим изабрани понуђач 
обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и које се доставља након закључења 
уговора. Односно, банкарском гаранцијом се обезбеђује добро извршење посла током 
припреме и имплементације пројекта и квалитет извршења посла у складу са уговором. 
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Такође, наводи Заинтересованог лица да „саме референце као доказ пословног 
капацитета су непотребне и нису по закону“ нису истинити обзиром да своју потребу 
наручиоца за одређивањем додатних услова може оценити само и једино наручилац, док 
наводи да „саме референце као доказ пословног капацитета ..... нису по закону“ такође нису 
истините нити законски утемељене с обзиром да сам Закон о јавним набавкама у члану 76. 
предвиђа да наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке. 

Како захтев није комплетан наручилац не може да зна који је конкретно одељак 
додатног услова пословног капацитета споран. 

Наручилац не сматра да је конкретан захтев Заинтересованог лица оправдан 
имајући у виду Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 
број 4-00-94/2020 од 19.03.2020. године. 

 
Питање бр. 5: На странама 40/137 ,,Опис светиљки потребних за профил УУ-1 и УУ-

2,, и 44/137 ,,Опис светиљки потребних за парковско осветљење – профил Парк 2,, , тражи 
се температура боје у опсегу 3000К ± 300К.Како је ово неоуобичајан захтев,очигледно се 
овим фаворизује одређени понуђач,па зато захтевамо: 

Да промените конкурсну документацију тиме што ће те за све профиле тражити исту 
температуру боје и то од 4000К  ± 300К што је уобичајна вредност у конкурсној 
документацијама за набавку лед-светињки и рефлектора. 

Питање 5: Због свега горе наведеног,захтевамо да наручилац измени конкурсну 
документацију тиме што ће се за све профиле светиљки тражити иста температура боје од 
4000К  ± 300К. 

 
Одговор на постављено питање бр. 5: Наручилац одређује захтеве у складу са 

својим потребама и у складу са захтевима за осветљавање саобраћајница, а све у складу 
са стандардом ЕН 13201. Конкретни захтеви за осветљењем се односе на украсно улично 
осветљење и осветљење паркова које се монтира ниже од других светиљки и других 
профила због чега је сама светиљка ближа људском оку и неопходно је да температура 
боје буде топлија због јачине осветљења. Познато је да су топлије нијансе прилагођене 
људском оку, а да бело осветљење изазива већи напор приликом гледања у осветљене 
пределе. 

Поред ових, једнако је важно и питање најбољег еколошког решења, а то су топлије 
нијансе које нису толико привлачне за инсекте. Најгора вештачка светлост у ноћним сатима 
обухвата плаво-бели део спектра којем заправо припадају и сунчеви зраци. Због тога је ова 
светлост изузетно привлачна за инсекте, али осим тога утиче и на фоторецепторе свих 
живих бића, те шаље помешане сигнале метаболичким процесима у организмима. Сматра 
се да хладно бело LED осветљење може да утиче 300 пута горе на екосистем него топлије 
нијансе беле боје (ближе жутој). Све ово образлажемо с обзиром на чињеницу да се 
конкретни захтеви односе на украсно улично осветљење и осветљење паркова где има 
доста инсеката и птица чији су паркови и крошње дрвећа које се ту налазе природно 
станиште. Да не заборавимо, беле нијансе осветљења имају изузетно негативан утицај и 
на биљни свет, па је из тог разлога наручилац одредио ове захтеве за конкретне профиле. 

Када је у питању конкретан захтев Заинтересованог лица, наручиоцу није најјаснији 
овај захтев из неколико разлога: 

 Наручилац је одредио 29 различитих профила у зависности од категорије 
саобраћајница које се осветљавају. Поред саобраћајница осветљавају се и 
мостови, паркови, раскрснице, бициклистичка стаза и сл., па није јасно како 
Заинтересовано лица сматра да наручилац одреди „уобичајену вредност у 
конкурсној документацијама за набавку лед-светиљки и рефлектора“ и није 
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могуће одредити „опште“ или „уобичајане“ захтеве јер се захтеви разликују од 
профила саобраћајнице. 

 Наручилац одређује захтеве у складу са својим потребама и у складу са 
захтевима за осветљавање саобраћајница, а све у складу са стандардом ЕН 
13201, а не према „уобичајеним вредностима у конкурсној документацијама 
за набавку лед-светиљки и рефлектора“. 

 Није јасно на који начин се фаворизује понуђач када наручилац одређује 
захтеве у складу са својим потребама, а према захтевима са терена за 
осветљавање саобраћајница свог града, а не неког другог места. 

 Такође, није јасно како се фаворизује одређени понуђач, а затим 
Заинтересовано лице наводи да је температура боје је одређена као 
„неуобичајена вредност“ и тражи да се одреди према другим „конкурсним 
документацијама за набавку лед-светиљки и рефлектора“. 

 Није могуће да се одреде захтеви према другим „конкурсним 
документацијама за набавку лед-светиљки и рефлектора“ с обзиром да ово 
није јавна набавка за набавку лед-светиљки и рефлектора него за избор 
приватног партнера за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства за 
замену дела постојећих светиљки јавног осветљења са новим LED 
светиљкама применом мера уштеде енергије на територији града Зајечара. 

 
Питања бр. 6 и 7: На странама 38-47/137 ваше конкурсне документације тражи се 

,,да светиљке имају фабрички утиснут,изливен или неком другом трајном методом 
направњен жиг или лого ппоизвођача,а да штампани или лепњени лого нису 
дозвољени,,.Индикативно је да се ово тражи за све профиле светиљки, чиме се очигледно 
фаворизује одређени понуђач.Самим тиме се знатно умањује конкурентност као једно од 
главних начела ЗЈН (члан 9,члан 10,члан 11 и члан 12 ЗЈН РС) и онемогућава да се 
постигне економски најповољнија цена. 

Да ли ће наручилац прихватити лого који је на светиљку нанесен ласерском методом 
? 

Уколико наручилац не одговори позитивно на питање бр.6,захтевамо да се у 
потпуности избаци захтев за утиснутим или изливеним логом. 

 
Одговор на постављена питања бр. 6 и 7: Чланом 73. ставом 1. ЗЈН одређено је 

да ако наручилац намерава да набави добра, услуге или радове са специфичним 
еколошким, друштвеним или другим карактеристикама, може у техничким 
спецификацијама, критеријумима за доделу уговора или условима за извршење уговора, 
захтевати одређене ознаке као доказ да добра, услуге или радови одговарају траженим 
карактеристикама. 

Чињеница да је наручилац у складу са Законом одредио карактеристике и техничке 
спецификације које треба да испуњавају светиљке које ће се уградити у систем јавног 
осветљења града Зајечара, према објективним потребама, не представља разлог за 
неоправдане оптужбе да се тиме умањује конкурентност у поступку јавне набавке. 

Наручилац ће прихватити светиљке светиљке које имају лого нанет ласерском 
методом. 

Одговор на питање бр. 7. 
Одговор на питање је дат кроз одговор на питање бр. 6. 
 
Питање бр. 8: На страни 67/137 ваше конкурсне документације,у делу 9.1.1.Накнаде 

и пенали, за накнаду за интервентно одржавање,предвиђен је износ за лед-светиљке 326 
евра + пдв,односно 408 евра + пдв за лед-рефлекторе. 
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С обзиром да су тржишне цене светиљки и рефлектора минимум два пута ниже од 
планираних захтевамо да исте прилагодите тржишним. 

Због свега горе наведеног захтевамо да наручилац измени конкурсну документацију 
тиме што ће цене за накнаду за одржавање прилагодити тржишним ценама. 

 
Одговор на постављено питање бр. 8: Појам интервентно одржавање објашњен 

је у члану 1. ПОЈМОВИ под тачком 15. модела јавног уговора – Интервентно одржавање је 
замена светиљки и/или сијалица у случајевима лома или оштећења који нису последица 
активности Извршиоца (оштећење од непознатих лица, оштећења услед временских 
неприлика и сл.). Интервентно одржавање се изводи према посебном захтеву Наручиоца и 
на терет Наручиоца, сагласно унапред достављеном ценовнику од стране Извршиоца за 
сваки тип и врсту инсталираних светиљки. 

Интервентно одржавање је дефинисано чланом 10.4. модела јавног уговора: 
Висина накнаде за интервентно одржавање, која обухвата нето цену транспорта, 

набавкe, монтаже и гаранцију на LED светиљке до истека периода гарантовања у 
номиналном износу износи по светиљци 358 евра са свим трошковима. 

Висина накнаде за интервентно одржавање, која обухвата нето цену транспорта, 
набавкe, монтаже и гаранцију на LED рефлекторе до истека периода гарантовања у 
номиналном износу износи по светиљци 408 евра са свим трошковима. 

Накнада за Интервентно одржавање се плаћа у року од 15 дана након извршених 
радова, који су наручени и потврђени од стране Наручиоца и Извршиоца, у складу са 
ставом 1. овог члана. 

Дакле, интервентно одржавање обухвата нето цену транспорта, набавкe, монтаже и 
гаранцију на LED светиљке, односно рефлектора до истека периода гарантовања. 
Извршилац је дужан да врши и оперативно и превентивно одржавање ових светиљки, да 
реагује и санира кварове на њима у случају потребе до краја истека периода гарантовања, 
односно до истека 15. године од закључења уговора. 

С обзиром на све наведено, није могуће одредити тржишну цену набавке светиљки, 
односно рефлектора ан овај начин имајући с обзиром да се на тржишту ниједна светиљка 
не купује као добро са обавезом одржавања на овај број година осим кроз набавку услуга у 
пројектима јавно-приватног партнерства. 

 
Питање бр. 9: На страни 48/137 ваше конкурсне документације, на списку 

сертификата које понуђач треба доставити, налази се и ENEC-сертификт.Како се наведени 
стандард заснива на директиви ЕУ која обавезује само произвођаче са седиштем у држави 
чланици уније,а Република Србија није још увек чланица исте,овим се грубо дискриминишу 
домаћи произвођачи.У складу са наведеним,поставља се питање да ли је у складу са ЗЈН 
да ENEC-сертификат буде обавезан,односно елиминациони фактор за учешће у јавним 
набавкама.Зато захтевамо да се из конкурсне документације избаци ENEC као обавезни 
део понуде. 

Питање 9: Због свега горе наведеног, захтевамо наручилац измени конкурсну 
документацију тиме што ће из исте избацити ENEC-сертификат као обавезан део понуде. 

 
Одговор на постављено питање бр. 9: Наручилац је имао у виду одредбе чл. 71. 

став 1 тачка 1. и тачка 2 ЗЈН када је припремао неопходну техничку спецификацију коју је 
потребно доставити. Наведени члан ЗЈН прописује да Наручилац може да се позове на 
европске стандарде, што је Наручилац и учинио како би у поступку предметне јавне набавке 
и прибавио одговарајућа добра. Захтевани ENEC сертификат је висококвалитетни европски 
знак за електричне производе који показују усклађеност са европским стандардима (EN, 
који су уједно и српски стандарди). 
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Тестирање се одвија у независним ENEC одобреним лабораторијама за тестирање 
широм света. ENEC значи безбедност у Европи, а сви потписници ENEC Марк активно 
подржавају своју посвећеност највишим нивоима сигурности. ENEC је одобрен независно 
од произвођача или увозника, а ознака ENEC увек означава да је производ безбедан у 
складу с одговарајућом европском директивом. 

Наручилац је своје потребе изразио захтевима које су у вези са енергетском 
ефикасношћу, неопходним светлотехничким карактеристикама, квалитетом опреме и 
гаранцијом коју ће понуђачи пружити Наручиоцу. Достављањем, између осталих и 
сертификата ENEC понуђачи пружају Наручиоцу потврду о квалитету производа који нуде. 
ENEC представља изјаву произвођача или увозника да је производ оцењен и да испуњава 
суштинске захтеве релевантних европских директива. ENEC знак постављен на производу 
означава да производ задовољава битне захтеве у погледу безбедности, сигурности и 
здравља корисника. 

Наглашавамо да је наручилац имао у виду чињеницу да сертификат ENEC поседују 
сви реномирани произвођачи светлотехничке опреме, укључујући и произвођаче 
светлотехничке опреме у Србији, наручилац ће приступити измени конкурсне 
документације тако што ће поред захтева за достављањем ENEC сертификата додати речи 
„или одговарајуће“. 

 
Питање бр. 10: На странама 38-47/137 ваше конкурсне документације у описима 

светиљки за различите профиле дате су ефикасности целокупних светиљки.Међутим,за 
различите профиле да те су и различите ефикасности и то или 100lm/W или 
120lm/W.Очигледно се овим фаворизују светиљке одређеног понуђача,па зато захтевамо: 

Да се документација измени тако што ће се за све профиле тражити иста ефикасност 
светиљки. 

Питање 10: Због свега горе наведеног,захтевамо да наручилац измени конкурсну 
документацију тиме што ће се за све профиле светиљки тражити иста ефикасност 
целокупне светиљке ? 

 
Одговор на постављено питање бр. 10: Наручилац ће приступити измени 

конкурсне документације тако да захтев за све профиле гласи да ефикасност целокупне 
светиљке укључујући драјвер и све губитке мора бити већа од 100 lm/W. 

 
Питање бр. 11: Предмет ваше конкурсне документације је набавка и замена преко 

9000 лед-светиљки чија је вредност за наше услове енормна.У техничком опису 
светиљки,наручилац ,,брине,, само о томе да кроз квази-техничке карактеристике 
исфаворизује себи знаног понуђача без да води бригу о грађанима града Зајечара и 
новчаним средствима која су им само дата на управљање а нису њихова својина.Нигде,ни 
у једном делу документације нема захтева да понуђач-произвођач мора имати бар један 
сервис на територији Р.Србије који би брзо могао поправити или заменити светиљке. 

Захтевамо да се у конкурсну документацију дода захтев да понуђач-произвођач мора 
имати бар један сервис на територији Р:Србије у коме би имао минимум једног електро-
инжењера, бар пет радника са средњом стручном спремом електротехничке струке и бар 
једно регистровано возило са хидрауличном платформом. 

 
Одговор на постављено питање бр. 11: Предмет јавне набавке je избор приватног 

партнера ради закључења уговора о јавно-приватном партнерству за замену дела 
постојећих светиљки јавног осветљења са новим LED светиљкама применом мера уштеде 
енергије на територији града Зајечара. 

Чланом 71. ЗЈН је предвиђен начин одређивања техничких спецификација као доказ 
да услуге које понуђач нуди задовољавају српске, европске, међународне или друге 
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стандарде или сродна документа и ако докаже да ови стандарди испуњавају тражене 
карактеристике или функционалне захтеве. У том смислу, наручилац може захтевати да се 
достави потврда, технички досије произвођача или извештај са тестирања које је спровела 
овлашћена организација, али ни у ком случају наручилац ен може захтевати од 
произвођача да докаже свој технички или кадровски капацитет, нити било који капацитет из 
оквира додатних услова из члана 76. ЗЈН. 

У том смислу, наручилац јесте одредио додатне услове које понуђачи морају да 
испуне и они су одређени у складу са Законом, и у оквиру одељка V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО О ДОКАЗИВАЊУ 
ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА, 1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ, док је начин доказивања ових додатних услова за учешће у поступку јавне 
набавке одређен у конкурсној документацији у оквиру одељка 2.   УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, 2.2. НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ 
ДОДАТНИХ УСЛОВА. 

Да нагласимо, да када је у питању кадровски и технички капацитет, наручилац је 
одредио и да понуђач мора да задовољи све минималне услове који се односе на технички 
и кадровски капацитет, између осталог, и: 

Да располаже са следећом опремом: 
а) Најмање три (3) регистрована возила са хидрауличном платформом за рад на 

висини од мин 10m у току периода имплементације из јавног уговора. 
б) Најмање три (3) регистрована возила са хидрауличном платформом за рад на 

висини од мин 16м у току периода имплементације из јавног уговора. 
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: 

... 
г) Најмање 12 (дванаест) електромонтера III степена стручне спреме од чега 

најмање 6 (шест) оспособљених за рад на хидрауличној платформи и аутокорпи. 
Када је у питању захтев Заинтересованог лица „да се у конкурсну документацију 

дода захтев да понуђач-произвођач мора имати бар један сервис на територији Р.Србије“, 
наручилац овај захтев сматра непотребним имајући у виду да је чланом 5.6.3. ставом 1. 
тачком 3. модела јавног уговора предвиђено да рад и одржавање опреме и система 
уграђених у оквиру МУЕ, у смислу оперативног и превентивног одржавања, и период 
реаговања на пријаву кварова у року од најдуже 48 часова од часа пријаве, у складу са 
оперативним процедурама и процедурама одржавања, уз обавезу квалитета одржавања од 
најмање 98% исправних светиљки у сваком тренутку у сваком насељеном месту које спада 
у уговорни објекат, а да је чланом 7.10. ставом 2. модела јавног уговора предвиђено да ради 
извршења обавеза одржавања, Извршилац ће доставити Наручиоцу директан контакт 
овлашћене особе која је дужна да прима захтеве Наручиоца у вези оперативног, 
превентивног и интервентног одржавања и поступи у вези захтева најкасније 48 часова од 
часа пријема захтева. 

Из наведеног произилази да је извршилац обавезан да у року од 48 часова одреагује 
на пријаву квара и у том смислу он мора заменити светиљку другом како не би дошло до 
прекида у раду система јавног осветљења и како би целокупан систем рада био покривен, 
а питање где ће извршилац вршити поправку замењених светиљки није у надлежности 
наручиоца нити наручилац жели да брине о томе с обзиром да овом јавном набавком бира 
партнера коме ће поверити делатност одржавања система јавног осветљења. 

С тим у вези, наручилац нема потребу да захтева овај услов ни са аспекта 
обезбеђивања што је могуће веће конкуренције у смислу члана 10. ЗЈН. 
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Питање бр. 12: У вашој конкурсној документацији на страни 67/137 у делу 9.1.1. 
Накнаде и пенали,стоји: 

,,Накнада за Интервентно одржавање, која обухвата нето цену транспорта, набавкe, 
монтаже и гаранцију на LED светиљке до истека периода гарантовања у номиналном 
износу просечну цену по светиљци од 326€ (евра) са свим трошковима. 

Накнада за Интервентно одржавање, која обухвата нето цену транспорта, набавкe, 
монтаже и гаранцију на LED рефлекторе до истека периода гарантовања у номиналном 
износу просечну цену по светиљци од 408€ (евра) са свим трошковима,, 

Захтевамо да наручилац објасни каво је то интервентно одржавање у гарантном 
року или је ово још један начин да наручилац оствари противправну добит са 
фаворизованим понуђачем. 

 
Одговор на постављено питање бр. 12: Појам интервентно одржавање објашњен 

је у члану 1. ПОЈМОВИ под тачком 15. модела јавног уговора – Интервентно одржавање је 
замена светиљки и/или сијалица у случајевима лома или оштећења који нису последица 
активности Извршиоца (оштећење од непознатих лица, оштећења услед временских 
неприлика и сл.). Интервентно одржавање се изводи према посебном захтеву Наручиоца и 
на терет Наручиоца, сагласно унапред достављеном ценовнику од стране Извршиоца за 
сваки тип и врсту инсталираних светиљки. 

Интервентно одржавање је дефинисано чланом 10.4. модела јавног уговора: 
Висина накнаде за интервентно одржавање, која обухвата нето цену транспорта, 

набавкe, монтаже и гаранцију на LED светиљке до истека периода гарантовања у 
номиналном износу износи по светиљци 358 евра са свим трошковима. 

Висина накнаде за интервентно одржавање, која обухвата нето цену транспорта, 
набавкe, монтаже и гаранцију на LED рефлекторе до истека периода гарантовања у 
номиналном износу износи по светиљци 408 евра са свим трошковима. 

Накнада за Интервентно одржавање се плаћа у року од 15 дана након извршених 
радова, који су наручени и потврђени од стране Наручиоца и Извршиоца, у складу са 
ставом 1. овог члана. 

Дакле, интервентно одржавање обухвата нето цену транспорта, набавкe, монтаже и 
гаранцију на LED светиљке, односно рефлектора до истека периода гарантовања. 
Извршилац је дужан да врши и оперативно и превентивно одржавање ових светиљки, да 
реагује и санира кварове на њима у случају потребе до краја истека периода гарантовања, 
односно до истека 15. године од закључења уговора. 

Додатно појашњење је дато у одговору на питање под редним бројем 8. 
 
Питање бр. 13: У конкурсној документацији наведено је да се уговор о ЈПП закључује 

на период од 15 година + захтева 20% употребног века светиљки након истека уговора 
(наведен је употребни век светиљки од 100 000 сати). Наручилац захтева гаранцију за 
светиљке од 10 година, а уговор закључује на 15 година  значи на период дужи за  5 година 
истека гаранције. 
 Сматрамо да на овај начин Наручилац штити интересе унапред одабраног понуђача, а не 
своје интересе и интересе грађана, па из наведених разлога захтевамо да Наручилац 
измени конкурсну документацију тако што ће захтевати гаранцију произвођача у трајању од 
минимум 20 година. 

Захтевамо да наручилац измени конкурсну документацију и  захтева гаранцију 
произвођача и за одређени период након истека уговора. 
 

Одговор на постављено питање бр. 13: Предмет јавне набавке je избор приватног 
партнера ради закључења уговора о јавно-приватном партнерству за замену дела 
постојећих светиљки јавног осветљења са новим LED светиљкама применом мера уштеде 
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енергије на територији града Зајечара на период од 15 година. 
У оквиру тачке 9.3. конкурсне документације одређено је да: 
− Период гарантовања траје 15 година, рачунато од краја Периода имплементације до 
краја Уговорног периода; 
Чланом 1. модела јавног уговора под тачком 27. је дефинисан Период гарантовања као 
временски период од краја периода Имплементације МУЕ до краја уговорног периода. 
Чланом 4.3. модела јавног уговора је дефинисано да ће Период гарантовања трајати 
петнаест (15) година, у којима Наручилац плаћа пуну накнаду за примену МУЕ (основну 
накнаду и накнаду за оперативно и превентивно одржавање). 
У циљу обезбеђивања што је могуће веће конкуренције у смислу члана 10. ЗЈН, а погледу 
доказа за техничким карактеристикама светиљки наручилац је одредио да су понуђачи 
дужни да доставе гаранцију произвођача светиљки на минимум 10 година. Максимални 
период гаранције није одређен, па су понуђачи слободни да доставе гаранцију која траје и 
преко 10 година. 
Наручилац не сматра да је конкретан захтев Заинтересованог лица оправдан имајући у 
виду Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-
00-94/2020 од 19.03.2020. године. 
 

Питање бр. 14: 

 
Одговор на постављено питање бр. 14: Наручилац прихвата сугестију 

Заинтересовано лица и извршиће се измена конкурсне документације у овом делу у складу 
са чланом 63. ставом 3. ЗЈН тако што ће се додати речи “или одговарајуће”. 

 
Питање бр. 15: 
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Одговор на постављено питање бр. 15: Сви потребни улазни подаци се налазе у 
конкурсној докумнетацији и једнако су доступни свим заинтересованим лицима. Сва 
заинтересована лица имају једнаке могућности да припреме понуду за учествовање у 
поступку јавне набавке. Наручилац нема израђену техничку документацију, а конкурсном 
документацијом је предвиђена обавеза извршиоца да изради пројекат и потребну техничку 
документацију у складу са законом. 
Како би свим понуђачима било омогућено да припреме понуде, наручилац ће смањити 
техничке захтеве тако што ће из светлотехничког задатка пројекта обрисати захтев који се 
односи на С класе из свих профила у којима се овај захтев налази. 
 

Питање бр. 16: 

 
 
Одговор на постављено питање бр. 16: Наручилац ће извршити измену конкурсне 
документације у складу са чланом 63. ставом 3. ЗЈН, тако што ће обрисати тачку 4. у којој 
је наведено да Кућиште треба да буде израђено од алуминијумске легуре ливене под 
притиском. 
 

Питање бр. 17: 
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Одговор на постављено питање бр. 17: Наручилац ће прихватити светлотехничко 
решење понуђача који понуди светиљке које нису облика жира али имају сличан облик који 
ће се прилагодити конкретним захтевима за осветљавање профила М3В, УУ-1 и УУ-2. 

 
Питање бр. 18: 

 
Одговор на постављено питање бр. 18: Наручилац је одредио овај захтев како би 

обезбедио већу конкуренцију у смислу члана 10. ЗЈН и на тај начин омогућио свим 
реномираним произвођачима да понуде светлотехничку опрему, а не само неким 
произвођачима, како је то Заинтересовано лице навело. На основу овог захтева не постоји 
основ да наручилац “пооштри” захтеве који су одређени конкурсном документацијом и на 
тај начин смањи конкуренцију за учествовање у овом поступку јавне набавке. 

 
Питање бр. 19: 
 

 
 
Одговор на постављено питање бр. 19: Уколико код неког профила није наведен 

материјал од кога треба да буде израђен протектор светиљке, он може бити израђен од 
било којег материјала који произвођач користи приликом израде истих. 
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Питање бр. 20: 
 

 
 
Одговор на постављено питање бр. 20: Наручилац одређује техничке 

карактеристике опреме у складу са потребама са терена, и у складу са Пројектом јавно-
приватног партнерства без елемената концесије за замену, рационализацију и одржавање 
система јавног осветљења применом мера /уштеде енергије на територији града Зајечара. 
Наручилац није изменио карактеристике опреме из Предлога пројекта. 

Указујемо на члан 27. став 1. тачку 5) Закона о јавно-приватном партнерству и 
концесијама којим је дефинисано да предлог пројекта, између осталог, садржи и кратак 
преглед услова, захтева и начина обезбеђења инфраструктуре и услуга корисницима од 
стране приватног партнера, као што је пројектни квалитет, спецификације резултата за 
услуге или ниво цена, и сл., те скрећемо пажњу на то да “кратак преглед услова” не значи 
нужно прецизно дефинисане услове који ће се наћи у конкурсној документацији. 

 
Питање бр. 21: 
 

 
Одговор на постављено питање бр. 21: Одговор на ово питање је садржан у 

одговору на питање под редним бројем 13. Предмет јавне набавке je избор приватног 
партнера ради закључења уговора о јавно-приватном партнерству за замену дела 
постојећих светиљки јавног осветљења са новим LED светиљкама применом мера уштеде 
енергије на територији града Зајечара на период од 15 година. 

У оквиру тачке 9.3. конкурсне документације одређено је да: 
− Период гарантовања траје 15 година, рачунато од краја Периода 

имплементације до краја Уговорног периода; 
Чланом 1. модела јавног уговора под тачком 27. је дефинисан Период гарантовања 

као временски период од краја периода Имплементације МУЕ до краја уговорног периода. 
Чланом 4.3. модела јавног уговора је дефинисано да ће Период гарантовања трајати 

петнаест (15) година, у којима Наручилац плаћа пуну накнаду за примену МУЕ (основну 
накнаду и накнаду за оперативно и превентивно одржавање). 

Имајући у виду наведено, наручилац је у потпуности покривен гарантовањем за 
уграђену светлотехничку опрему током целог периода гарантовања, а извршилац који не 
испоштује захтеве из јавног уговора ће бити санкционисан у складу са одредбама уговора. 

У циљу обезбеђивања што је могуће веће конкуренције у смислу члана 10. ЗЈН, а 
погледу доказа за техничким карактеристикама светиљки наручилац је одредио да су 
понуђачи дужни да доставе гаранцију произвођача светиљки на минимум 10 година. 
Максимални период гаранције није одређен, па су понуђачи слободни да доставе гаранцију 



Страна 13 од 13 
 

која траје и преко 10 година. 
Наручилац не сматра да је конкретан захтев Заинтересованог лица оправдан 

имајући у виду Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 
број 4-00-94/2020 од 19.03.2020. године. 

 
Питање бр. 22: Kao zainteresovano lice u predmetnom postupku dana 06.08.2020. 

godine uputili smo molbu Naručiocu da razmotri predlog za izmenu konkursne dokumentacije i to 
u poglavlju IV Tehnički opis sistema javnog osvetljenja na koji se odnosi javna nabavka (tehnička 
dokumentacija i planovi), u okviru svetlotehničkog zadatka projekta i da izmeni KD tako da umesto 
profila pod rednim brojem 17. Viseći i unese odgovarajući naziv profila odnosno P3 (П3). 

Odgovorima na postavljen zahtev broj 404-270/4 od dana 10.08.2020. godine Naručilac 
je prihvatio ovaj predlog i naveo da je odgovor obuhvaćen izmenom konkursne dokumentacije 
broj 404-270/3 od 10.08.2020. godine. Nakon uvida objavljenih izmena I dopuna konkursne 
dokumentacije primetili smo da Naručilac nije fizički izmenio ovaj deo KD, pa Vas molimo da 
potvrdite da li tabela svetlotehničkog zadatka projekta na strani 37. konkursne dokumentacije 
treba da izgleda kao što je tabela koju Vam dostavljamo u prilogu ovog zahteva za pojašnjenjem 
KD. 

 
Одговор на постављено питање бр. 22: Наручилац ће приступити измени 

конкурсне документације. 
 
 
 

Стручни тим за реализацију пројекта јавно приватног партнерства без елемената 
концесије за рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера 

уштеде енергије на територији града Зајечара 


