
   

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА         
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА 
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4 
Бр. XI-13-404-162/2017 
Датум: 22.09.2017. године 
 
ПРЕДМЕТ:  Додатно појашњење у вези конкурсне документације за отворени поступак јавне 

набавке услуга - Набавка консултантских услуга – јавно приватно партнерство,  Бр. 
XI-13-404-162/2017 
 

   Наручилац је дана 19.09.2017. године, путем електронске поште примио захтев за додатним 
појашњењем везано за конкурсну документацију за отворени поступак јавне набавке услуга - Набавка 
консултантских услуга – јавно приватно партнерство,  Бр. XI-13-404-162/2017, које гласи: 
 

„Postovani, molim da dostavite dodatne informacije / pojasnjenja u vezi javne nabavke - Nabavka 
konsultantskih usluga - Javno privatno partnerstvo br. XI-13-404-162/2017, takodje ukazujemo i na 
uocene nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji  
 

1. U pogledu poslovnog kapaciteta smatramo da je taj uslov odredjen u suprotnosti sa clanom 76 ZJN-
a, tj da ste odredili uslov tako da diskriminise veliki broj ponudjaca. Naime imajuci u vidu samo broj 
odobrenih projekata vezano za javne puteve, jasno je da tu nema uopste konkurencije, odnosno 
brutalno ste zloupotrebili odredbe ZJN-a. 

Sto se tice nacina dokazivanja ispunjenosti ovog uslova, takodje odredili ste ga na diskriminatorski 
nacin, pruzivsi jedino mogucnost konsultantima da dokazu ispunjenost istog.  

 
Naime, u vezi vaseg stava da treba da postoji zvanican dokument da je bas odredjeno fizicko lice 
izradilo dokument, upucujemo vas na propise o zaposlenima u organima lokalne samouprave, odnosno 
drzavne uprave. Naime, zaposleni imaju svoje poslove i zadatke koji su odredjeni sistematizacijom, na 
osnovu kojih se i imenuju u projektne i strucne timove u skladu sa Zakonom o JPP i koncesijama. U 
tom smislu, nije moguce da se dostavi bilo koji drugi dokument osim ovih resenja, jer lice zaposleno u 
organu nije konsultant, te samim tim njegov nacin angazovanja ne moze da se dokazuje na isti nacin. 
Vasim zahtevom znacajno diskriminisete zaposlene koji su imali iskustva sa JPP u korist konsultanata, 
za koje pritom trazite ni da su sacinili predlog projekta koji je odobrila Komisija za JPP Vlade 
Republike Srbije. Dakle, zaposleni koji je radio na 5 ili 6 projekata JPP koje je Komisija odobrila ne 
moze da se javi, a moze savetnik koji je radio 1 ili 2 projekta koje Komisija nije odobrila.

  

Takodje zanima nas na koji nacin ste sigurni da su konsultanti u prethodnim koncesijama i jpp, sami 
izradjivali akte u vezi istih, obzirom da su oni mogli angazovati strucna lica sa strane.  

Nejasno nam je i zbog cega tolika sumnja u clanove komisija, odnosno u njihovu strucnost, obzirom da 
su najvece projekte samostalno sprovodile komisije ciji clanovi su bili iskljucivo bili zaposleni, da li to 
ima veze sa radom vase komisije za javne nabavke i na  njihovu strucnost i iz toga pravite analogiju. 

 
U vezi navedenog zahtevamo da izvrsite izmenu konkursne dokumentacije u skladu sa ZJN-om, te 
omogucite zdravu konkurenciju u ovom postupku javne nabavke. 

2. Da li cete prihvatite, kao finasijsko sredstvo za ozbiljnost ponude da se dostavi menica, a za dobro 
izvrsenje posla bankarska garaancija.  

Zanima nas i iz kog razloga za ozbiljnost ponude zahtevate najjace sredstvo finsijskog obezbenjenja, 
dok za dobro izvrsenje posla zahtevate menicu, tj slabije sredstvo obezbedjenja. 



 

 

Smatramo i da ste na ovaj nacin hteli da odgovorite potencijalne ponudjace da ucestvuju imajuci u vidu 
troskove i vreme koje potrebno za dobijanje banlarske garancije, jer nema logike za dobro izvrsenje 
posla traziti slabije sredstvo obezbenjenja nego za ozbiljnost ponude ili postoji neka druga logika 
poznata samo vama. 

 

3. Poznato nam je da ste u planu objavili procenjenu vrednsot javne nabavke, svakako nasa ponuda ce 
biti trzisna, ali kao sto smo vam zahtevali i u prvom pojasnjenju potvrdite da je procenjena vrednost iz 
plana javnih nabavki ista kao i procenjena vrednost ove javne nabavke. Nejasno nam je iz kog razloga 
vam navedeno predstavlja problem i oko toga pravite famu. 

4. Na kraju prihavtite sve nase sugestije izmenite konkurnsu dokumentaciju i odredite nov rok za 
dostavljanje ponuda.“

 
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре: 
 
1. Наручилац наглашава да, за минимум једну од тражених пет референци , а за услуге које су пружене 
јавном сектору (путеви и јавна расвета) понуђач може испунити било искуством у области јавне расвете, 
било у области јавних путева (једна од , дакле алтернативно, те напомињемо да свакако постоји 
конкуренција с обзиром да таквих одобрених пројеката од стране Комисије за ЈПП има укупно 17 из 
области јавне расвете и два из области јавних путева. 
 
Такође, с обзиром да је предмет набавке „Набавка консултантских услуга – јавно приватно партнерство“, 
конкурсна документација је израђена у складу са предметом набавке. 
 
За наручиоца је прихватљиво да консултант докаже искуство на пројектима ЈПП на начин како је 
тражено Конкурсном документацијом, а такође је прихватљиво да један од пројеката из области које су 
предмет јавне набавке (јавна расвета, односно јавни путеви) буду одобрени, односно да су добили 
позитивно мишљење Комисије за ЈПП. 

Наручилац ће сачинити пречишћен текст конкурсне документације.  
 
2.Средства финансијског обезбеђења су тражена у складу са Законом о јавним набавкама члан 61. став 
5. и чланом 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова. 
Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 
 
3.  Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке, у складу са чланом 61. став 2. 
Закона о јавним набавкама (124/14,14/15 и 68/15). У складу са чланом 104. став 1. ЗЈН, Наручилац је 
дужан да о поступку отварања понуда води записник и да у складу са  чланом 104. став 1. ЗЈН, тачка 2. 
ЗЈН, унесе процењену вредност јавне набавке. 
 
4.  Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у одређеним деловима и објавити 
пречишћен текст. 
 
 
 
Комисија по Решењу бр. XI-13-404-162/2017 
 
 
 
 
 
 
 


