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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: 
 
„Poštovani, 
 

Obraćamo se ovim putem sa Zahtevom za dodatnim pojašnjenjima Konkursne dokume ntacije, br. XI-13-
404- 162/2017, u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br.124/2012, 14/2015 i 
68/2015). 

 

Uzimajući u obzir Konkursnu dokumentaciju, kao i navode naručioca iz Dodatnih pojašnjenja, objavljenih na 
sajtu naručioca, ovim putem molimo za sledeće odgovore, odnosno dodatna pojašnjenja: 

 

� Naručilac u Konkursnoj dokumentaciji, kao dodatni uslov poslovnog kapaciteta zahteva da ponuđač ima 
najmanje pet referenci u prethodne tri godine, u poslovima pružanja usluga u oblasti jpp sa ili bez 
elemenata koncesije, odnosno iskustvo u izradi predloga projekta jpp, odnosno predloga koncesionog 
akta, kao i u izradi konkretne konkursne dokumentacije za odabir privatnog partnera, a od kojih pet 
referenci mora da ima minimum jedan zaključen i realizovan ugovor o pružanju usluga u javnom 
sektoru, i to iz oblasti javnih puteva po modelu javno privatnog-partnerstva i iz oblasti rasvete po 
modelu javno privatnog–partnerstva.  

Naručiocu je u toku postupka, postavljeno pitanje da li su navedeni uslovi postavljeni alternativno ili 
kumulativno, pri čemu je u svom odgovoru od 18.09. naručilac naveo da su ovi uslovi postavljeni alternativno, 
odnosno da je dozvoljeno i prihvatljivo dostaviti dokaz o jednom zaključenom i realizovanom ugovoru sa javnim 
sektorom, u oblasti ili javne rasvete ili javnih puteva. Međutim, navedeno nikako ne sledi iz Konkursne 
dokumentacije, imaju ći u vidu da u delu Uputstva kako se dokazuje ispunj enost uslova, u okviru 
Konkursne dokumentacije, jasno stoji da za ispunjen ost uslova u pogledu poslovnog kapaciteta, da se 
bar jedna od referenci odnosi na zaklju čen i realizovan ugovor iz oblasti javnih puteva po modelu JPP I 
iz oblasti rasvete po modelu JPP  (što je potvrđeno i objavljenim izmenama Konkursne dokumentacije od 
11.09.), iz čega sledi da su ovi uslovi postavljeni kumulativno. Imajući u vidu formulacije iz Konkursne 
dokumentacije, prethodno objavljena Dodatna pojašnjenja od 08.09, u kojima naručilac brani stav da postoji 
dovoljno (tačnije dva) projekata iz oblasti javnih puteva, i da stoga postavljanje takvog uslova ne narušava 
konkurenciju u postupku, ne pominjući da je dovoljno dostavljanje samo potvrde, odnosno ugovora iz oblasti 
javne rasvete, stava smo da je inicijalna intencija naručioca bila da ove uslove postavi kumulativno, ali je videvši 
reakcije koje je to izazvalo, odnosno nespornu činjenicu da bi se time ozbiljno narušila konkurencija u postupku, 
zauzeo stav da je dovoljno alternativno ispunjenje navedenih uslova, ali bez izmene Konkursne dokumentacije, 
na šta je bio obavezan u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama. U prilog navedenom govori i način 
na koji je organizovana i postavljena čitava javna nabavka, jer je nelogično ove uslove postaviti alternativno, 
ako Vam je potreban konsultant i za jednu i za drugu oblast JPP, onda Vam je potrebna i stručnost za obe 
oblasti, a činjenica da neko ima stručnost i iskustvo za javnu rasvetu, ne garantuje da ima stručnost i iskustvo i 
za javne puteve i obrnuto. Jedini način da se to potvrdi jeste kroz reference u obe vrste projekata, ali je 
naručilac shvatio da bi na taj način ozbiljno narušio i ograničio konkurenciju, zbog čega smatramo da je ovaj 
postupak trebalo oblikovati po partijama, ili sprovesti dva odvojena postupka javne nabavke, za svaki od 
projekata. U krajnjoj liniji, naručilac je mogao da uopšte ne precizira odnosno posebno izdvaja reference iz 
određenih oblasti, imajući u vidu da se postupak sprovodi po pravilu po istoj proceduri i metodologiji, pa 
iskustvo u tačno određenoj vrsti projekta, ne mora nužno značiti i bolji kvalitet usluge. U svakom slučaju, ovim 
putem tražimo da naru čilac izmeni Konkursnu dokumentaciju, tako što će jasno precizirati i opredeliti da 
li su dodatni uslovi u pogledu poslovnog kapaciteta  postavljeni alternativno ili kumulativno, ili u 
krajnjnoj liniji odustati od ovih dodatnih zahteva,  i zadržati se na pet referenci u projektima JPP, b ez 
obzira na oblast na koju se odnose .  

 



 

 

  

� Dalje, naručilac je u objavljenom odgovoru na pitanja, od 18.09. naveo da bi i potvrda i ugovor sa 
„naručiocem“ iz koga se vidi da je ponuđač bio angažovan na izradi samoinicijativnog predloga koji ima 
tačno određenu sadržinu, mogao biti prihvatljiv za naručioca, ali u tom delu nije izmenio Konkursnu 
dokumentaciju, niti precizirao šta bi bilo prihvatljivo kao dokaz u slučaju da sa naručiocem iz privatnog 
sektora nije zaključen ugovor, što kako je već istaknuto u prethodno postavljenim pitanjima, nije 
protivno zakonu. Naime, smatramo da dodatna pojašnjenja služe da otklone određene dileme 
zainteresovanih lica ili izvrše određena preciziranja, ali ne i da šire i menjaju uslove iz Konkursne 
dokumentacije, bez konkretne izmene Konkursne dokumentacije, i samim tim ostavljanjem dodatnog 
roka zainteresovanim licima za pripremu dokumentacije i učešće u postupku, zbog čega tražimo 
odgovor na pitanje šta se sve od dokumentacije, kao dokaz da je, prime ra radi, ra đeno na izradi 
samoinicijativnog predloga, može dostaviti, za slu čaj da ugovor ne postoji, ali da je usluga 
nesporno pružena (ili je eventualno dovoljno dostav iti samo potvrdu), uz insistiranje i na izmeni 
i preciziranju dokumentacije i u ovom delu, jer sma tramo da su uslovi za izmenu ispunjeni , 
imajući u vidu da je naručilac naveo da se može prihvatiti i samoincijativni predlog, iako u Konkursnoj 
dokumentaciji insistira da su usluge pružene javnom partneru, gde se samoinicijativni predlog nigde ne 
pominje.  

  

� Što se tiče uslova o ispunjenosti kadrovskog kapaciteta, naručilac je ponudio pojašnjenje da to može 
biti i advokat koji samostalno podnosi ponudu, ali je i dalje insistirao na dostavljanju ugovora o radu, M 
obrasca, ugovora ili drugog pravnog osnova, a jasno je da advokat ne može angažovati sam sebe, pa 
samo molimo za potvrdu da je dovoljno da advokati dostave samo kop iju diplome i uverenja o 
položenom pravnosudnom ispitu (uz eventualno Rešenj e o upisu u odgovaraju ću Advokatsku 
komoru) . 

  

� Na kraju, iako je već ponuđeno određeno pojašnjenje u odnosu na to šta se podrazumeva pod 
realizovanim ugovorom u javnom sektoru, smatramo da objavljeni odgovor nije potpun. Naime, kako 
Vam je poznato, konsultanti se, posebno u javnom sektoru, po pravilu angažuju i za pripremu predloga 
projekta, ali i za pripremu konkursne dokumentacije, kao i sve druge radnje u postupku javne nabavke, 
što je slučaj i sa konkretnim postupkom. U tom slučaju, s obzirom da nije neophodno da konkretan 
projekta bude odobren od strane Komisije za JPP, da li će se smatrati da je ugovor realizovan, ako je 
ugovoreno, primera radi, pružanje usluge pripreme predloga projekta i izrade konkursne dokumentacije, 
a ponuđač je pružio samo uslugu pripreme predloga projekta, ali nije u potpunosti izvršio svoje 
obaveze, jer je javno telo odustalo od projekta ili takav projekat nije dobio saglasnost nadležnih tela, pa 
nije ni došao u fazu pripreme konkursne dokumentacije odnosno sprovođenja postupka javne nabavke. 
S obzirom da, kako navodite, se ne insistira na tome da referenca obuhvata sve faze javno privatnog 
partnerstva, jasno je da u konkretnom primeru, ponuđač poseduje iskustvo koje tražite (radio je na 
pripremi predloga projekta), ali ne ispunjava uslov jer nema realizovan ugovor (nije iscrpeo predmet 
ugovora), pa molimo samo za dodatno pojašnjenje, i ukoliko je po trebno izmenu Konkursne 
dokumentacije, odnosno odre đena preciziranja u tom delu. “

 
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре: 
 
1. Иницијална намера Наручиоца јесте алтернативно доказивање (односи се на једну од укупно пет 
рефернци где је конкурсном документацијом захтевано да понуђач има минимум један закључен и 
реализован уговор о пружању услуга у јавном сектору). 
Наручилац ће у овом смислу извршити измену конкурсне документације у смислу јасног истицања 
алтернтивног доказивања минимум једне од пет рефернци о пружању услуга у јавном сектору. 
 
 
2. У случају  подношења самоиницијативног предлога, Наручилац је става да у случају уколико 
потенцијални понуђачи у овом поступку јавне набавке могу да доставе Уговор о ангажовању и Потврду 
наручиоца из којих се јасно види да су били ангажовани за израду Самоиницијативног предлога пројекта 
који садржи све елементе прописане чланом 27. односно чланом 29. Закона о јавно- приватном 
партнерству и концесијама, такав доказ може бити прихваћен. Дакле јасно се наводи шта су докази који 
би били прихватљиви у ово случају. 
 
Наручилац ће у овом смислу извршити измену конкурсне документације и сачинити пречишћен текст 
конкурсне документације. 
 
3. Наручилац и даље сматра да је прихватљиво ангажовање адвоката као понуђача или учествовање 
самог адвоката као понуђача. 
Наручилац ће у овом смислу извршити измену конкурсне документације. 
 



 

 

 
4.  Став Наручиоца је да је у случају делимичног извршења уговора из разлога који нису на страни 
пружаоца услуге, могуће признати такав уговор у зависности од тога да ли се делимична реализација 
односи на: израду предлога пројекта јпп, односно предлога концесионог акта, односно израду конкретне 
конкурсне документације за одабир приватног партнера. 
У конкретно наведеном случају када је уговор предвиђао услугу припреме предлога пројекта и израду 
конкурсне документације, а где је на захтев наручиоца извршена услуга припреме предлога пројекта, док 
конкурсна документација није израђена из разлога што конкретан наручилац то није захтевао, такав би 
уговор могао бити признат јер је, претпоставка, успешно реализован део уговора у вези са конкретним 
захтевом наручиоца за израду предлога пројекта, без обзира што није исцрпљен читав предмет уговора. 
Претпоставка за све горе наведено је да постоји доказ о извршењу уговора у делу који се наводи у виду 
потврде (која мора имати све елементе наведене у конкурсној документацији) од наручиоца у вези са 
реализацијом дела уговора који, а која се доставља заједно са осталим доказима који су захтевани у 
конкурсној документацији у смислу доказивања пословног капацитета. 
 
 
 
 
Комисија по Решењу бр. XI-13-404-162/2017 
 
 
 
 
 
 
 


