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Република Србија 
Град Зајечар 
Трг Ослобођења бр. 1 
Зајечар 
 
Број: 404-270/8 
Датум: 28.08.2020. 
 
 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  ПОНУЂАЧ ПОСТАВИO JЕ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА: 
 

Питање бр. 1:  
 

- на страни 53. од 54. предметне конкурсне документације у делу пословног капацитета је 
наведено следеће:  

а) Да је закључио најмање три (3) јавна уговора у којима је успешно извршена 
имплементација мера уштеде енергије, по Mоделу1 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 (3) године од момента објављивања овог позива на Порталу јавних 
набавки и обрачунске године (2017., 2018., 2019. и 2020.), чији је период гарантовања 
уговорен да траје најмање 10 година, а у којем су обавезе добављача да изврши 
припрему, имплементацију МУЕ, финансирање, одржавање и гарантовање квалитета и 
постигнутих уштеда, а у којима је извршена имплементација најмање 18.798 комада 
LED светиљки укупно, од којих је по једном уговору имплементирано најмање 5.000 
комада LED светиљки и најмање два (2) уговора у којим су инсталирани управљачки 
системи. Појам светиљка дефинисан је у Правилнику о означавању енергетске 
ефикасности електричних сијалица и светиљки („Сл. гласник РС“, бр.55/05, 71/05 – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11 – УС, 72/12 и 7/14 – УС).  

б) Да је на најмање два пројекта, којима понуђач доказује своје пословно искуство у 
оквиру пословног капацитета под тачком а), извршена одговарајућа мерења 
имплементираних МУЕ и да је доказано да је њихов утицај виших хармоника у напојној 
мрежи у границама прихватљивим за ОДС, као и да су остварени задовољавајући 
резултати фактора снаге.  
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в) Да је у најмање два (2) пројекта којима доказује своје пословно искуство из тачака а) 
и б) додатног услова пословног капацитета, демонтирану опрему одложио у складу са 
законом који дефинише управљање опасним отпадом.  

г) Да поседује интeгрисaни систeм упрaвљaњa квaлитeтoм SRPS ISO 9001; SRPS ISO 
14001; SRPS OHSAS 18001 или SRPS ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001 или одговарајуће – 
приложити копије сертификата.  

д) Да има задoвoљавајућу пoслoвну спoсoбнoст – репутацију, oднoснo репутацију такву 
да пoнуђач, сваки члан групе понуђача, подизвођач и сва њихова повезана лица имају 
апсолутно транспарентну власничку и управљачку структуру и да су понуђач и сва 
његова повезана лица све уговоре и пословне односе са Републиком Србијом и директним 
и индиректним корисницима Буџета Републике Србије у периоду од десет (10) година 
пре објављивања јавног позива, извршавали и извршавају на квалитетан начин.. 

Нумерацијом којом сте поставили услове пословног капацитета, постављамо следећа 
питања, односно указујемо на следеће неправилности: 

а) Пре свега, сам текст додатног услова је збуњујућ и нејасан, па је једно од основних 
питања које се намеће – шта је параметар и како ће се мерити остварена уштеда!? Шта 
представљају оперативни трошкови јавног осветљења и како се исти доказују у светлу 
чињенице да су део нечије пословности? Зашто је за јавног партнера подобан само онај 
приватни партнер који је имао пословни однос са другим јавним партнерима, с обзиром да 
се пословност не мери по томе које врсте су клијенти, већ да ли су у одређеном обиму, 
количини и квалитету подобни да буду приватни партнер? Како сте дошли до закључка да 
је прихватљив само онај приватни партнер који је у пословном односу са другима понудио 
10огодишњу гаранцију и зар то није захтев који ако Вам је битан се не решава кроз 
конкретну конкурсну документацију, а не читаву пословност понуђача тиме условљавати!? 
Како сте дошли до става да је прихватљив и послован само онај приватни парнер који је у 
референтном послу извршио имплементацију најмање 18.798 комада LED светиљки 
укупно, од којих је по једном уговору имплементирано најмање 5.000 комада LED светиљки 
и најмање два (2) уговора у којим су инсталирани управљачки системи, односно баш тог 
броја!? Да ли сте свесни да је тако дефинисан услов дискриминаторски и супротан 
члановима 10. 12. и 61. став 1. ЗЈН? 

б) Како сте дошли до захтева да је за Вас прихватљив само онај приватан партнер који при 
наведеном мерењу има задовољавајући резултати фактора снаге и шта представља 
„задовољавајући“ резултат као један потпуно неодређен критеријум пословности!? Сходно 
обавези из члана 61. став 1. ЗЈН сте дужни да дефинишете конкурсну документацију на 
начин да понуђачи могу поднети прихватљиву понуду, док у конкретном случају 
недефинисаним и паушалним захтевом уносите обрисе субјективности и слободне процене 
са ваше стране, у поступку где их не сме бити! 

в) У складу са наведеним Законом (Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 
36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон)) је неопходна посебна дозвола надлежног 
органа за третирање опасног отпада. Како Ви нисте ту дозволу дефинисали као обавезан 
услов у смислу члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, а како је јасно дефинисана таква обавеза, па 
чак и одређено искуство кроз овај додатни услов, неопходно је или да изоставите тај део 
из додатног услова или да пропишете дозволу за третирање опасним отпадом као 
обавезан услов у смислу члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН. 

г) Које критеријуме пословања понуђача је имао Наручилац прописујући поседовање 
наведених стандарда и зашто понуђачи који немају имплементиране стандарде SRPS ISO 
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14001 и SRPS OHSAS 18001 или SRPS ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001 нису способни да 
изврше предмет набавке? 

Дакле, када су у питању постављени стандарди се мора приметити одсуство логичке везе 
са предметом јавне набавке, посебно за SRPS ISO 14001 систем управљања заштитом 
животне средине и SRPS OHSAS 18001 или SRPS ISO 45001 систем управљања заштитом 
и безбедношћу на раду, јер се систем управљања заштитом и безбедношћу на раду односи 
пре свега на ону врсту послова код којих су послодавцу запослени изложени повећаном 
ризику, односно код којих потенцијално може бити угрожена безбедност на раду и код којих 
се морају предузети превентивне мере заштите, што се за предметне послове свакако не 
може истаћи као карактеристика. Готово је иста ствар и када је у питању систем управљања 
заштитом животне средине, односно и код њега је очигледан недостатак логичке везе са 
предметом јавне набавке. Слично је и са преостала два стандарда. Тражени интегрисани 
системи СРПС ИСО 27001 - Систем безбедности информација и СРПС ИСО 50001 - Систем 
менаџмента енергијом, нису ни најмање у логичкој вези са предметом јавне набавке, што 
је обавеза сваког наручиоца у складу са чланом 76. став 6. ЗЈН, те је неопходно њихово 
изостављање из конкурсне документације. Наиме, „Систем менаџмента енергијом“ односи 
се пре свега на ону врсту послова код којих постоји ефекат „стаклене баште“ (које стаклене 
баште!?), односно на тзв. „тешку индустрију“. 

Такође, када је у питању “Систем безбедности информација“ и код њега је очигледан 
недостатак логичке везе са предметом јавне набавке, па се основано може поставити 
питање – којих информација? Другим речима, врло је јасно да они понуђачи који немају 
имплементирана два стандарда могу квалитетно да изврше предмет набавке, док исто тако 
они којих их имају не показају већу пословност, нити квалитет рада, па отуда се намеће 
закључак да је део додатног услова пословног капацитета у потпуности сувишан и да служи 
само и једино дискриминацији, а не позитивној селекцији квалитета и поузданости 
понуђача, те захтевамо да се наведени стандарди изоставе из конкурсне документације. 

д) Невероватни захтеви спрам обавеза сваког наручиоца дефинисаним у члану 10, 
12. и 76. став 6. ЗЈН. Заиста сматрамо да је и овај додатни услов, тј. његов део, формулисан 
ван логичке везе са предметом јавне набавке јер чињеница да су понуђач и сва његова 
повезана лица све уговоре и пословне односе са Републиком Србијом и директним и 
индиректним корисницима Буџета Републике Србије у периоду од десет (10) година пре 
објављивања јавног позива, извршавали и извршавају на квалитетан начин, апсолутно није 
у складу са одредбама члана 77. став 2. тачка 2) подтачка 1) ЗЈН, тим пре јер је максималан 
рок за добра и услуге пет, а за радове осам, у оквиру кога се може захтевати пословност 
(па отуда и потпуно чуди одредница „репутација“), те да у складу са тим исти не иде у корист 
позитивној селекцији потенцијалних понуђача, већ несумњиво рађа дискриминацију. 
Наиме, поставља се питање, како нечију способност да изврши конкретан предмет набавке 
показује његово 10огодишње пословање са Реп. Србијом и директним и индиректним 
буџетским корисницима!? Чак је апсурдно што се захтева кумулативно искуство пословања 
и са директним и индиректним буџетским корисницима, и какву логичку везу са предметом 
јавне набавке има то да ли је само пословна сарадња остваривана са индиректним 
корисником буџета и зашто тај приватан партнер не би био погодан за сарадњу, само из 
разлога што није имао исксуство у пословању са клијентом који је директан буџетски 
корисник!? Неопходно је изоставити из конкурсне документације овако флагрантно 
дискриминаторски услов ван логичке везе са предметом јавне набавке. 
 

Одговор на постављено питање бр. 1:  
 

Предметна јавна набавка је објављена на Порталу јавних набавки дана 30.06.2020. 
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године. 
У складу са Законом о јавним набавкама на основу кога је спроведен овај поступак 

јавне набавке, Наручилац је слободан да, поред обавезних услова прописаних овим 
Законом, одреди и додатне услове, који су одређени увек када је то потребно имајући у 
виду предмет јавне набавке, уколико је испуњавање тих услова неопходно за оцену 
способности понуђача или подносиоца пријаве, односно за квалитетно извршење уговора 
о јавној набавци. 

Наиме, како се додатни услови у поступку јавне набавке одређују у складу са чланом 
76. Закона о јавним набавкама, ставом 2. наведеног члана одређено је да се додатни 
услови за учешће у поступку јавне набавке одређују у погледу: финансијског, пословног, 
техничког и кадровског капацитета. 

Обавеза Наручиоца за одређивањем додатних услова постоји увек када то 
произилази из предмета јавне набавке, и када је испуњавање ова четири (или само неких) 
капацитета објективно потребно и неопходно за реализацију јавне набавке. Према 
досадашњој пракси у поступцима јавних набавки сличних предмету ове јавне набавке, цени 
се да је одређивање додатних услова оправдано с обзиром на предмет јавне набавке. 

Сходно члану 76. Закона Наручилац је одредио искључиво оне услове који се односе 
на Понуђаче, односно оне којима се одређује потребан ниво компетентности и успешности 
Понуђача да буду изабрани за реализацију уговора предметне јавне набавке. 

Наручилац се руководи начелима Закона о јавним набавкама, а у складу са 
позитивним правним прописима. 

Наручилац је слободан да, према својој процени, одређује садржину додатних 
услова, при чему се мора водити рачуна да не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој 
вези са предметом јавне набавке, при чему се подразумева да тако постављене услове 
могу да испуне само они понуђачи који су квалификовани за тај предмет набавке, а не сви 
понуђачи, јер потреба Наручиоца јесте реконструкција и дугогодишње одржавање јавног 
осветљења, и пре свега, омогућавање грађанима локалне самоуправе квалитетно пружање 
комуналне услуге јавног осветљења, а не само извршење радова, јер се Наручилац 
руководи реалним потребама својих грађана, а не само додељивања посла било коме од 
Понуђача. 

Наручилац ово посебно истиче имајући у виду трајање будућег уговора, чији период 
гарантовања, у складу са Моделом уговора, траје 15 година, те специфичност јавне 
набавке, а из чега оправдано следи потреба Наручиоца да у конкретном случају обезбеди 
озбиљног партнера са озбиљном пословном историјом која даје позитивне индикаторе о 
очекиваном будућем пословном капацитету. Такође, имајући у виду да је предмет конкретне 
набавке дугорочна сарадња између јавног и приватног партнера на обезбеђивању 
одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета комуналне делатности од 
општег интереса – јавног осветљења, што јесте једна од примарних и елементарних 
обавеза локалне самоуправе, у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и 
концесијама и Законом о комуналним делатностима) то произилази да су предметни 
додатни услови оправдани, да исти нису дискриминаторски и не ограничавају конкуренцију. 
Поред наведеног, Наручилац је у обавези да све мере и активности у свом пословању 
извршава на начин да ризике који би довели до неквалитетног извршења обавеза локалне 
самоуправе (у овом случају обавезне комуналне делатности коју поверава приватном 
партнеру) и који би довели до ризика функционисања Буџета јединице локалне самоуправе 
и Буџета Републике Србије превентивно отклони или их доведе на прихватљив ниво, а у 
ком случају предметни додатни услов представља део тих мера. 

Додатни услови који су дефинисани у конкурсној документацији су у складу са 
Предлогом пројеката ЈПП на који је Републичка комисија за јавно-приватно партнерство и 
концесије дала позитивно мишљење, а и у складу са одлукама Републичке комисије за 
заштиту прва у поступцима јавних набавки: број 94/2020 од 19.03.2020. године, број 
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925/2019 од 07.11.2019. године, број 667/2019 од 03.10.2019.године и број 1366/2017 од 
15.01.2018. године. 

а) Нејасни су и нису тачни одређени наводи које је изнело Заинтересовано лице. 
Наиме остварене уштеде су дефинисане Моделом уговора о енергетској услузи за примену 
мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног 
осветљења који је донет у складу са чланом 67. став 8. Закона о ефикасном коришћењу 
енергије ("Сл. гласник РС", бр. 25/13), а на основу којег је министар рударства и енергетике 
донео Правилник о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера 
побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора. Наручилац је 
усвојио наведени Модел уговора као уговор који предвиђа примену свих законских решења 
уз квалитетно праћење, верификацију и наплату постигнутих ефеката мера уштеде 
енергије, који је доказао одрживост и квалитетну примену у локалним самоуправама у 
Републици Србији које су имплементирале овакав систем и спровеле овакав пројекат. 
Модел уговора као подзаконски акт и као саставни део конкурсне документације је јасно 
дефинисао начине утврђивања остварених МУЕ и ефеката које оне производе. Нејасно је 
питање Заинтересованог лица „шта је параметар и како ће се мерити остварена уштеда“, 
јер се у задатим условима захтева доказивање пословног искуства, на тај начин да су 
ефекти примене МУЕ већ остварени. У том случају, сама примена мера верификације 
остварења уштеда је дефинисана Моделом уговора чија је примена дефинисана. Уколико 
се ово питање односи на начин на који ће се вршити мерење и верификација у будућности, 
исто је дефинисано на исти начин односно, конкурсном документацијом, моделом уговора 
и наведеним Правилником о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за 
примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора. 
Нејасно је питање „шта представљају оперативни трошкови јавног осветљења и како се 
исти доказују у светлу чињенице нечије пословности“, јер је нејасан однос првог и другог 
дела питања. Наручилац ће дати појашњења и то: оперативни трошкови су дефинисани у 
Моделу јавног уговора у члану 1. тачка 24, а трошкови се доказују и верификују у складу са 
истим Моделом, пре свега са чланом 7.9., а тренутни трошкови, као и будући гарантовани 
трошкови  су дефинисани у КД у Обрасцу 7. „Као део нечије пословности“ се третира у 
смислу да понуђачи имају искуства у примени МУЕ по Моделу уговора и поменутим 
Правилником које остварују у целости, односно у смислу позитивног искуства и 
остваривању гарантованих МУЕ. Наручилац је дефинисао додатни услов пословног 
капацитета на начин да за овако значајну комуналну делатност има партнера који је 
искуством показао да пре свега има искуства у пословима који су дефинисани и одређени 
Моделом уговора о енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске 
ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног осветљења који је донет у 
складу са чланом 67. став 8. Закона о ефикасном коришћењу енергије ("Сл. гласник РС", 
бр. 25/13), а на основу којег је министар рударства и енергетике донео Правилник о 
утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања 
енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора. Наручилац не мери које врсте 
су клијенти понуђача, већ је услов одредио као опис референтног посла који је сличан 
предметном. Преметни Јавни уговор се закључује на 15 година по Моделу уговора који је 
дефинисан наведеним правилником и захтев који је Наручилац поставио да је потребно 
доказати искуство са таквим уговорима који су дужи од 10 година је у складу са ЗЈН и 
оправдан за ову врсту посла. Наручиоцу је важно да понуђачи имају искуства у пружању 
овакве за наручиоца важне комуналне делатности, а то је конкурсном документацијом 
управо и дефинисано, па је нејасно на какву другу пословност је Заинтересовано лице 
мислило. Предметним послом је дефинисан обим посла од 9399 комада (не рачунајући оне 
за које је потребно проширити систем), а постављени услов од 18.798 комада светиљки, од 
којих је најмање један уговор којим се доказује искуство са најмање 5000 комада, и два 
уговора са инсталираним управљачким системом је у потпуности у складу са ЗЈН, јер као 
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што је ЗЈН дефинисао да се финансијски капацитет може одредити највише до износа 
двоструке процењене вредности ЈН, слично решење се у пракси примењује и у случају 
одређивања пословног капацитета, што доказују многобројне одлуке Републичке комисије 
за заштиту права у поступцима јавних набавки, те је недвосмислено да су нетачни наводи 
Заинтересованог лица о дискриминаторским условима поступању супротном чланова 10., 
12. и 61. став 1. ЗЈН. Као доказ оправданости навода, скрећемо пажњу на решења 
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, који третирају сличну 
тему и то решења: број 94/2020 од 19.03.2020. године, број 925/2019 од 07.11.2019. године, 
број 667/2019 од 03.10.2019.године и број 1366/2017 од 15.01.2018. године. 

б) Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гл. 
РС“ бр 63/13 и 91/18), ближе се прописују услови испоруке и снабдевања електричном 
енергијом, као и мере које се предузимају да је угрожена сигурност испоруке електричне 
енергије купцима, услед поремећаја у раду енергетског система или поремећаја на 
тржишту. Имајући у виду члан 7. ове уредбе и могућност обустављања испоруке енергије 
од стране ОДС услед кршења Уредбе од стране корисника, у овом случају Јавног партнера, 
а за послове дефинисане Јавним уговором, Наручилац предузима све мере које су 
неопходне да се овај ризик доведе на најмању могућу меру, па захтева да понуђачи докажу 
да су примењена МУЕ којима доказују пословни капацитет у целости у складу и са овом 
Уредбом, те да имају искуства имајући у виду да употреба опреме која је предвиђена за 
имплементацију, има изражен ризик од производње негативних ефеката на мрежу, а што би 
могло да проузрокује последице које се огледају у искључењу са мреже и на тај начин 
онемогућавање пружања уговорне обавезе која јесте уједно и комунална делатност. Овакав 
услов није субјективан нити се ради са слободном проценом, јер се мерења хармоника и 
фактора снаге обавезно врше у циљу заштите мреже, а то је предвиђено и Јавним 
уговором. Сам поступак мерења захтеваних параметара, поред тога што је обавезан је 
изузетно једноставан и не проузрокује додатне трошкове, а непосредно доказује испуњење 
декларисаних вредности у опреме и у стварности. Нажалост често се дешава да опрема са 
декларисане вредности покажу другачије вредности у реалности, па Наручилац жели да 
избегне ризик на тај начин да одабере понуђаче који су доказали да су у стању да испуне 
такав услов, а што је у складу са ЗЈН. Као доказ оправданости навода, скрећемо пажњу на 
решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, који третирају 
сличну тему и то решења: број 94/2020 од 19.03.2020. године, број 925/2019 од 07.11.2019. 
године, број 667/2019 од 03.10.2019.године и број 1366/2017 од 15.01.2018. године. 

в) Заинтересовано лице је неправилно протумачило додатни услов, јер Наручилац 
захтева доказе да је понуђач одложио у складу са Законом о управљању отпадом, а што је 
предвиђено и чланом 7.5 Модела уговора, а то не значи да понуђач треба да има дозволу 
за управљање опасним отпадом, већ да је на пословима којима доказује пословни 
капацитет извршио ову обавезу, а за коју није потребна посебна дозвола, већ је исту могуће 
извршити ангажовањем дистрибутера или лица које има дозволу у складу са Законом, те 
се доказ о таквом трансферу опасног отпада и захтева, односно да је извршио квалитетно 
услугу дефинисану Правилником. Наручилац је као доказ да су сијалице и светиљке, које 
се сматрају опасним отпадом одложене у складу са законом, захтевао да се достави 
фотокопија уговора са оператером опасног отпада и документ о кретању отпада (документ 
који је оправдано захтевати у складу са законом) или потврду и изјаву оператера опасног 
отпада из чега произилази да ови наводи Заинтересованог лица нису истинити. 
г) Наручилац је приликом одређивања додатног услова пословног капацитета, а који се 
односи на имплементацију стандарда имао критеријуме који су дефинисани ЗЈН и наведени 
у првом делу овог одговора. Исти су у логичкој вези са предметом ове јавне набавке и са 
становишта одабира добављача су апсолутно потребни за овако комплексан и дугорочан 
уговор о примени МУЕ. Примена SRPS ISO 14001 је у директној вези са предметном 
набавком, јер је премет набавке примена МУЕ које као један од значајнијих циљева има 
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заштиту животне средине. Наиме, као изразит циљ пројекта је истакнуто смањење 
потрошње електричне енергије са директним смањењем емисије СО2 и других загађујућих 
честица, уклањање постојећих светиљки које су опасне по животну средину и њихово 
одлагање у складу са Законом, а што је већ појашњено у тачки в). Самим Предлогом 
пројеката ЈПП на који је Републичка комисија за јавно-приватно партнерство и концесије 
дала позитивно мишљење,  је у посебном одељку које је обавезно у складу са чланом 27. 
Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама је овај циљ и значај детаљно обрађен, 
као и примена овог услова.  Дакле овај стандард јесте у логичкој вези са предметом јавне 
набавке. Што се тиче SRPS ОНSАS 18001 и ISO 4500 јасно је да је овакав услов неоспорно 
неопходан, јер се примена МУЕ између осталог састоји и од извођења радова на 
нисконапонској електричној мрежи, на висини у ризичним условима, те је неопходно 
предузети превентивне мере. Предлогом пројеката ЈПП на који је Републичка комисија за 
јавно-приватно партнерство и концесије дала позитивно мишљење,  је у посебном одељку 
које је обавезно у складу са чланом 27. Закона о јавно-приватном партнерству је посебно 
обрађена област заштите на раду као значајна, а овакав услов је дефинисан као потребан. 
Дакле овај стандард јесте у логичкој вези са предметом јавне набавке. Наручилац је 
поставио додатни услов пословног капацитета који се односи на пословање понуђача у 
складу са системом SRPS ISO 27001 – Системи менаџмента безбедношћу информација. 
Понуђачи који имају интегрисане наведене системе доказују да су своју пословну политику 
ускладили са успостављањем, применом, радом, праћењем, преиспитивањем, 
одржавањем и побољшавањем документованог ИСМС-а унутар контекста укупних 
пословних ризика у организацији, што је за Наручиоца јасан показатељ да такви понуђачи 
имају задовољавајући капацитет да овај пројекат спроведу у свему у складу са Предлогом 
пројекта и предметном конкурсном документацијом. Добављач ће у будућности управљати 
јавном комуналном инфраструктуром у складу са јавним уговором и располагати 
информацијама о инфраструктури, потрошњи и другим подацима од значаја за локалну 
самоуправу, па је овакав услов у логичкој вези са предметом јавне набавке и предвиђен је 
Предлогом пројекта ЈПП на који је Републичка комисија за јавно-приватно партнерство и 
концесије дала позитивно мишљење. Дакле овај стандард јесте у логичкој вези са 
предметом јавне набавке. Наручилац је поставио додатни услов пословног капацитета који 
се односи на доказ да је Понуђач ускладио своју пословну политику са системом SRPS EN 
ISO 50001 – Системи менаџмента енергијом, и на тај начин показује да успоставља, 
примењује, одржава и побољшава систем менаџмента енергијом, са тим у вези, смањење 
емисије штетних гасова, уз нагласак да је један од главних циљева овог пројекта заштита 
животне средине. Када је у питању овај систем, није нелогичан захтев Наручиоца да 
понуђачи докажу да су своје пословање ускладили са истим и сматрамо да Заинтересовано 
лице није на најбољи начин разумело суштину усклађивања пословања са овим системом. 
Намера да се обезбеди системски приступ у остваривању сталног побољшавања 
енергетских перформанси и ЕнМС. 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 
перформанце 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 оствари; е) може да се користи 
независно, да буде у складу са осталим системима менаџмента или да буде интегрисан са 
осталим системима менаџмента. Сам предмет јавне набавке јесте примена Мера Уштеде 
Енергије (МУЕ) као основ за финансијске уштеде локалне самоуправе, за заштиту животне 
средине путем смањења емисије штетних гасова смањењем потрошње енергије, 
рационалним и целисходним управљањем енергијом и др. Овај захтев јесте у целости у 
складу и логичкој вези са предметом набавке и предвиђен је и Предлогом пројекта ЈПП на 
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који је Републичка комисија за јавно-приватно партнерство и концесије дала позитивно 
мишљење. 

д) Заинтересовано лице очигледно није добро разумело наведени услов. Није тачно 
да наручилац захтева да је обавезно имао пословне односе са Републиком Србијом већ да 
ако је имао онда није остварио негативну репутацију, а ако није имао онда је потребно да 
се изјасни да није имао и у том случају то није елимиминационо, а што се јасно види у 
обрасцу изјаве о репутацији. Изјава о репутацији, као додатни услов, представља доказ 
Наручиоцу да понуђач и сва повезана лица под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да су све пословне односе и уговоре које су имале са Републиком Србијом 
и директним и индиректним корисницима Буџета Републике Србије извршавали и 
извршавају квалитетно, односно да све обавезе обављају благовремено, у целости, 
савесно и без спорова.   

Неопходан услов којим се захтева да од понуђача да су све уговоре и пословне 
односе са Републиком Србијом и директним и индиректним корисницима Буџета Републике 
Србије извршавали и извршавају на квалитетан начин налази оправдање у чињеници да се 
посао који је предмет јавне набавке финансира управо из Буџета Републике Србије, и на 
тај начин локална самоуправа испуњава своју законску обавезу да све мере и активности у 
свом пословању извршава на начин да ризике који би довели до неквалитетног извршења 
обавеза локалне самоуправе (у овом случају обавезне комуналне делатности коју поверава 
приватном партнеру) и који би довели до ризика функционисања Буџета јединице локалне 
самоуправе и Буџета Републике Србије превентивно отклони или их доведе на прихватљив 
ниво, а у ком случају предметни додатни услов представља део тих мера. Стога је 
нелогична и неоснована примедба о ”кумулативном искуству са директним и индиректним 
буџетским корисницима”, јер се оба односе на пословање са буџетским корисницима и 
искуству и репутацији са Буџетом Републике Србије и свим његовим корисницима. 
Супротно наводима Заинтересованог лица (”исти не иде у корист позитивној селекцији”), 
одређивање оваквог услова баш одређује позитивну селекцију на тај начин што Наручилац 
не жели понуђаче са којима су Република Србија и директни и индиректни корисници њеног 
буџета имали пословне односе који су на лош начин реализовани. 

Имајући у виду све горе наведено, недвосмислено је да је захтевани додатни услов 
пословне способности – репутације, а које Наручилац захтева у конкурсној документацији, 
апсолутно у складу са Законом о јавним набавкама и другим важећим прописима, да 
примедбе Заинтересованог лица нису основане и оправдане, да ни на какав начин не 
нарушава основна начела ЗЈН (конкурентност, транспарентност, подједнак третман 
понуђача и економичност, а који су дефинисани члановима 9., 10., 11. и 12. ЗЈН), да се исти 
услов доказује на начин дефинисан чланом 77. Закона, да доказивање испуњености услова 
не утиче на трошкове прибављања доказа па самим тим је захтев и оправдан, да 
Наручилац користи начело транспарентности и карактеристику јавности самог Закона, да 
је захтев у апсолутној логичкој вези са предметом јавне набавке имајући у виду да је 
предмет набавке дугорочна сарадња између јавног и приватног партнера на обезбеђивању 
одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета комуналне делатности од 
општег интереса – јавног осветљења што јесте једна од примарних и елементарних обавеза 
локалне самоуправе (у сладу са Законом о комуналним делатностима и Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама) и др. Наводи Заинтересованог лица да је овај услов 
у супротности са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка 1) су апсолутно неосновани јер се као 
доказ испуњености овог услова захтева попуњавањем, овером и достављањем изјаве која 
је саставни део конкурсне документације. 

Примедба о дискриминацији понуђача који нису имали пословне односе са 
Републиком Србијом и директним и индиректним корисницима Буџета Републике Србије 
такође није основана и исти су лоше интерпретирани јер исти нису дискриминаторски, а 
односи се на чињеницу да ли је Република Србија имала штете од пословања са понуђачем. 
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Уколико понуђач, са било које територије на свету, није имао никакав послован однос са 
Републиком Србијом и њеним директним и индиректним буџетским корисницима то 
експлицитно значи да он задовољава овај услов да је у свим пословима (а то значи да није 
имао нити један посао) који је имао са Републиком Србијом и директним и индиректним 
буџетским корисницима, испуњавао своје обавезе у целости (није имао обавезе па се 
сматра да их је испунио јер није урадио ништа на штету Републике Србије), па такав 
понуђач може без проблема дати овакву изјаву тако што ће заокружити опцију под редним 
бројем 2. Сви буџетски корисници, а то су у складу са Законом о буџетском систему 
директни и индиректни буџетски корисници, као што и име каже јесу корисници Буџета 
Републике Србије као што то, јесте и наручилац па је логично да и Наручилац у овом смислу 
мора и жели да користи искуства других буџетских корисника јер им је заједнички циљ 
заштита и консолидација Буџета. 

С обзиром на све наведено, начин на који је у предметној конкурсној документацији 
искоришћено право Наручиоца да одреди да ли ће и на који начин прописати додатне 
услове за учешће у конкретном поступку јавне набавке при чему је дужан да води рачуна 
да исти не дискриминишу понуђаче, у конкретном случају не представља повреду одредаба 
ЗЈН. Како је Наручилац своју субјективну потребу за прописивањем додатног услова 
пословног капацитета у смислу наведеног захтева оправдао разлоге прописивања истог на 
наведени начин, поменути додатни услов је у логичкој вези са предметом јавне набавке, те 
Наручилац закључује да је разматрани навод неоснован, јер у конкретном случају не 
произилази да је Наручилац прописивањем истог дискриминисао понуђаче и неоправдано 
ограничио конкурентност међу понуђачима и у свему је поступио у складу са ЗЈН. Као доказ 
оправданости навода, скрећемо пажњу на решења Републичке комисије за заштиту права 
у поступцима јавних набавки, који третирају сличну тему и то решења: број 94/2020 од 
19.03.2020. године, број 925/2019 од 07.11.2019. године, број 667/2019 од 03.10.2019.године 
и број 1366/2017 од 15.01.2018. године. 
 

Питање бр. 2:  
 
- на страни 54. предметне конкурсне документације, у делу кадровског капацитета, 

је наведено следеће: 
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: 

а) 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; 

б) Најмање једног (1) инжењера електротехнике са лиценцом за пројектовање ниско 
и средње напонских електричних инсталација (лиценца ИКС бр.350), 

в) Најмање једног (1) инжењера електротехнике са лиценцом овлашћеног извођача 
радова (лиценца ИКЦ бр.450) 

г) Најмање 12 (дванаест) електромонтера III степена стручне спреме од чега 
најмање 6 (шест) оспособљених за рад на хидрауличној платформи и аутокорпи. 

Чланом 5. став 1. Закона о раду ("Сл. глaсник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - oдлукa УС, 113/2017 и 95/2018 - aутeнтичнo тумaчeњe – у даљем 
тексту: ЗоР) је нормирано следеће: „Зaпoслeни, у смислу oвoг зaкoнa, jeстe физичкo лицe 
кoje je у рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa.“ 

Такође, чланом 30. став 1. ЗоР-а је дефинисано: „Радни однос заснива се уговором 
о раду“. 

Како из цитариног дела конкурсне документације, а након упознавања са посебним 
прописом из области рада, следи да је за Вас као наручиоца једино и искључиво 
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прихватљив рад у радном односу („по другом уговорном односу о раду“ је несумњиво захтев 
да је прихватљив једино УГОВОР О РАДУ!), се намеће питање из којих разлога није 
прихватљив рад ван радног односа? Наиме, дефинисањем кадровског капацитета као 
додатног услова се пре свега треба постићи позитивна селекција међу понуђачима који 
имају одређену структуру, квалитет, број, образовни и стручни ниво ангажованих лица који 
ће као такви бити ангажовани на извршењу предметног уговора о јавној набавци, док основ 
њиховог ангажовања није и не може бити разлог са дисквалификацију понуђача, односно 
њихових послодаваца. Другим речима, чињеница да је неко лице запослено по уговору о 
раду или је ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима (или 
којим другим правним основом у складу са ЗоР-ом) није од важности, нити је у логичкој вези 
(обавеза у складу са чланом 76. став 6.) са предметом јавне набавке, што подразумева 
дискриминацију и неједнакост понуђача, супротно члановима 10. и 12. ЗЈН. 

Наиме, јасно је да је као једини доказ кадровског капацитета за наручиоца 
прихватљив М образац који заједно са јасном дефиницијом „запослени“, наводи на 
недвосмилен закључак да је у питању неоправдана дискриминација понуђача који имају (и 
ће имати) ангажована лица за извршење предметне јавне набавке по основу рада ван 
радног односа, а која ће на исти начин вршити обавезе по уговору о јавној набавци као она 
лица која су ангажована код добављача по основу радног односа. Сходно претходно 
наведеном сматрамо да је потребно да измените овај део услова кадровског капацитета и 
дозволите све основе ангажовања у складу са ЗоР-ом, посебно када „ауторски 
уговор“ наводите као однос ангажовања! 

Не мање битно је нагласити и да су М обрасци избачени из употребе, па с тим у вези 
исти не смеју бити ексклузивни доказ ангажовања. 

 
Одговор на постављено питање бр. 2: 
 
Наводи Заинтересованог лица ”да је за Наручиоца једино и искључиво прихватљив 

рад у радном односу” није истинит и овом приликом још једном се скреће пажња и даје 
појашњење да је за Наручиоца као услов кадровског капацитета потребно да има у радном 
односу на неодређено време или ангажовано по другом односу који је у складу са Законом 
о раду. Стога питање ”из којих разлога није прихватљив рад ван радног односа?” 
једноставно није основано и нема смисла јер је прихватљив рад ван радног односа, а што 
остварује позитивну селекцију. Такође разлог за дисквалификацију није и не може бити 
начин ангажовања као што неосновано наводи Заинтересовано лице. У прилог наведеном 
иде и чињеница да је на страни 59. КД у делу Доказ кадровског капацитета наведено: 
”Доказ кадровског капацитета: 
а) Докази за руководиоца пројекта: копија М обрасца ПИО као доказ о извршеној пријави 
на обавезно социјално осигурање или фотокопију адекватних доказних докумената. 
Кадровски капацитет може бити доказано осим уговора о раду (на одређено или на 
неодређено време) и другом адекватном доказном документацијом (уговор о делу, ауторски 
уговор, уговор о привремено – повременим пословима) све што је у складу са Законом о 
раду ("Сл.гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/17 – Одлука УС) 
и подзаконским актима; потребно је доставити и потврде наручиоца о квалитетној 
реализацији достављених уговора, тј. попуњен и оверен Образац 8 из поглавља VII 
конкурсне документације. 
б) Докази за инжењера: копија М обрасца ПИО као доказ о извршеној пријави на обавезно 
социјално осигурање или фотокопију адекватних доказних докумената. Кадровски 
капацитет може бити доказано осим уговора о раду (на одређено или на неодређено време) 
и другом адекватном доказном документацијом (уговор о делу, ауторски уговор, уговор о 
привремено – повременим пословима) све што је у складу са Законом о раду ("Сл.гласник 
РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, i 75/2014 и 13/17-Одлука УС) и подзаконским 
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актима; копија лиценце и потврда за текућу и сваку наредну годину ангажовања издате од 
Инжењерске коморе Србије. 
в) Докази за сваког радника: копија М обрасца ПИО као доказ о извршеној пријави на 
обавезно социјално осигурање или фотокопију адекватних доказних докумената. Кадровски 
капацитет може бити доказано осим уговора о раду (на одређено или на неодређено време) 
и другом адекватном доказном документацијом (уговор о делу, ауторски уговор, уговор о 
привремено -повременим пословима) све што је у складу са Законом о раду ("Сл. гласник 
РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,  75/2014 и 13/17-Одлука УС) и подзаконским 
актима; копија потписаног и овереног листа евиденције о запосленима оспособљеним за 
безбедан и здрав рад; потврда о поседовању и обавезној употреби одговарајућег алата и 
опреме за рад; потврда о поседовању психофизичких способности за рад на висини; лична 
писана изјава радника о задужености и оспособљености за руковање личним и 
колективним средствима заштите; званични документ - потврда или уверење од надлежне 
институције о оспособљености за вршење послова електромонтера и уклопничара из 
области безбедног рада на висини – руковања дизалицом – хидрауличном корпом.” 

Из цитираног дела КД је недвосмослено да су нетачни и неосновани наводи 
Заинтересованог лица ”да је за Наручиоца једино М образац прихватљив”. Такође нетачан 
је и навод да су М обрасци избачени из употребе. 

 
 

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 


