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У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласникРС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и конкурсне документације за отворени поступак за 
избор приватног партнера и доделу jавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење 
услуга реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом 
мера уштеде енергије на територији општине Неготин, ЈН бр. 5/2019 (у даљемтексту: 
конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту:  Комисија) 
наручиоца Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр. 1, 19300 Неготин, у законском року 
објављује свим заинтересованим лицима, одговоре и појашњења на питања постављена од 
стране Заинтересованог лица: 

Питање бр. 1: 
 
На страни 76 конкурсне документације у делу “Пословни Капацитет” тачка а) се пише услов : 
Да је закључио најмање три  (3) јавна уговора у којима је успешно извршена имплементација 
мера уштеде енергие, по Моделу уговора о енергетској услузи за примену мера побољшања 
енергетске ефикасности и уштеда у оперативним трошковима јавног осветљења, када су 
корисници из јавног сектора …. 
 
У вашем одговору на питање број 2 на страни 4  из дана 25.09.2019 које вам је поставило 
заинтересовано лице а које се односи на овај исти предмет сте одговорили цитирам: почетак 
цитата:   "Наручилац наглашава да је на територији целе РС спроведен велики број јавних 
набавки из области ЈПП које су за предмет имале реконструкцију система јавног осветљења. 
Око 20 закључених јавних уговора који за предмет имају реконструкцију система јавног 
осветљења више је него довољан да се сва заинтересована лица одазву на јавни позив 
наручиоца и учествују у слободној и фер тржишној утакмици" крај цитата  
 
Дозволите да појаснимо ово ваше тврдње. Контролом претходних тендера и конкурсних 
документација за модернизацију јавног осветљења на територији Србије смо уочили да је у 
већини конкурснеј документације овај услов формулисан тако да се испред речи "Модел 
уговора" налази реч “сличан Моделу уговора…” . у Најмање 15 конкурсних документација и 
закључених уговора које Ви спомињете у Вашем одговору  се уместо речи  "по Моделу 
уговора" налази реч "СЛИЧАН Моделу уговора" што у потпуности мења значење овог 
услова!  Избацивањем речи "СЛИЧАН" се грубо нарушио Закон о јавним набавкама и 
слободна и фер тржишна конкуренција који такође спомињете. Напротив предметни услов је 
одређен на начин који је дискримињујући и који није у логичкој вези са предметом јавне 
набавке. Ако узмемо у обзир и победнике на свих 20 тендера које спомињете укључујући и 
остале до данашњег дана долазимо до закључка да су све тендере за модернизацију јавног 
осветљења у Србији освојиле једне те исте спријатељене фирме  ESCO Elios, U light Kft, 
Resalta i Keep Light. Ми остали  долазимо до закључка да нешто ипак није у реду и да је све 
ово далеко од слободне и фер тржишне утакмице коју наводите. У овом тренутку се припрема 
материал о спровођењу јавних набавки за модернизацију јавног осветљења на територији 
Републике Србије о ком ће бити упознати медији у Србији и иностранству а највероватније и 
судски органи РС и ЕУ. 



 
Стога Вас молимо и захтевамо да својим условима неограничавате слободну тржишну 
конкуренцију која је прописана  законом и омогућите учешће у јавној набавци што већем 
броју заинтересованих лица, да у смислу одредбе члана 63 ст.2 Закона о јавним набавкама 
извршите измену Ваше конкурсне документације и да уместо захтева на страни 76 у одељку 
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ под тачком а Ваше конурсне документације који гласи: "Да је 
закључио најмање 3 уговора, у којима је успешно извршена имплементације мера уштеде 
енергије по Моделу уговора..." захтевате: "Да је закључио најмање 3 уговора, у којима је 
успешно извршена имплементација мера уштеде енергије који су СЛИЧНИ Моделу 
уговора...."  
 
Одговор: 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 
 
 

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке број 05/2019 
 
 

 
   

                                                          
 


