
 

Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-505/18-015/3 

21.06.2018. године 

П о ж а р е в а ц    

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                           

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 

40/2018 (1.3.61 у Плану јавних набавки) 

 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 

40/2018 (1.3.61 у Плану јавних набавки)- Израда уличне расвете улице Ђуре Ђаковића у 

Пожаревцу, ОРН 45316100  – Инсталација спољне расвете., доставило је наручиоцу писани 

захтев путем e-mail-а дана 18.06.2018., 19.06.2018. и 21.06.2018. године, којим тражи одговор 

на следећа питања: 

 

ПИТАЊЕ 1 : 

Zašto se traži atest za hidrauličnu dizalicu -korpu o izolovanosti do 1000V kad se kopletna montaža 

stubova i svetiljki radi u beznaponskom stanju? 

 

ПИТАЊЕ 2 : 

Na strani 45 konkursne dokumentacije obrazac broj 12-OBRAZAC STRUKTURE CENE stavka pod 

В.Rasvetni stubovi i lire pozicija 1.Rasvetni stub visine H=9,5 metara sa jednokrakom lirom dat je 

tačan opis traženog stuba gde stoji da stub treba da bude poligonalni osmougaoni konificirani stub 

tipa VRS (8)-A-9,5/60 Amiga toplocinkovni.U ulici Đure Đakovića već postoje stubi javnog 

osvetjenja koji su visine 9 metara  Da li je u pitanju greška, ako jeste ,molim da pojasnite zbog čega 

tražite stubove visine 9,5 metara koji bi bili za pola metra viši od postojećih stubova i samim tim 

narušavali izgled  i efekat osvetljenja i da li biste prihvatili stubove od 9 metara umesto od 9,5 

metara? 

ПИТАЊЕ 3 : 

Na strani 45 konkursne dokumentacije obrazac broj 12-OBRAZAC STRUKTURE CENE stavka pod 

В.Rasvetni stubovi i lire pozicija 1.Rasvetni stub visine H=9,5 metara sa jednokrakom lirom dat je 

tačan opis traženog stuba gde stoji da stub treba da bude poligonalni osmougaoni konificirani stub 

tipa VRS (8)-A-9,5/60 Amiga toplocinkovni.U ulici Đure Đakovića već postoje stubovi javnog 

osvetjenja koji su visine 9 metara i KOJI SU SEGMENTNI.  Da li je u pitanju greška, ako jeste 

,molim da pojasnite zbog čega tražite da stubovi budu poligonalni osmougaoni konificirani stub tipa 

VRS (8)-A-9,5/60 Amiga toplocinkovni a ne okrugli segmentni i samim tim razlikovali od postojeći 

stubova. 

ПИТАЊЕ 4 : 

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ Право на учешће у поступку јавне 

набавке има понуђач ако:  

4.2.1) располаже неопходним пословним капацитетом:      •  да је у претходних три 

обрачунских година (2015, 2016. и 2017.) реализовао радове на изради јавне расвете на 



металним стубовима са подземним напајањем у минималној вредности од 20.000.000,00 

динара без ПДВ-а, од тога бар један уговор у минималној вредности од 5.000.000,00 динара 

без ПДВ-а.  

Сходно  члану  77. став 2. тачка 2.ЗЈН  законодавац је прописао:  

 Списак најважнијих изведених радова, испоручених добара или пружених услуга за 

период који није дужи од 8 године за радове , односно 5 година за добра и услуге, са 

износима , датумима и листама купаца односно Наручилаца. 

Молимо вас да омогућите да у пословном капацитету уважите Референц листу за задњих 8 

обрачунских година како би сте омогућили што већу конкуренцију. 

 

ПИТАЊЕ 5 : 

Na strani broj 8 i 11 konkursne dokumentacije kao dodatni uslov traži se poslovni kapacitet i 

uputstvo kako se uslov dokazuje. Na strani 11 stoji da se poslovni kapacitet dokazuje overenim 

potvrdama na obrascu broj 10 konkursne dokumentacije.Molim vas da nam odgovorite da li se kao 

dokaz priznaju i potvrde  koje su izdate na memorandumu referentnog kupca odnosno naručioca ili 

se isključivo i jedino moraju dostaviti potvrde na originalnom obrascu broj 10 konkursne 

dokumentacije?  

 

 

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следећи: 

 

ОДГОВОР 1: 

Тражи се да хидраулична дизалица -корпа има и атест о испитивању изолованости до 1000V 

уз присуство напона. Мисли се на фино подешавање положаја светиљки при стању 

укључености. 

 

ОДГОВОР 2: 

Наручилац је размотрио питање и сугестије и ради усклађивања будућег и постојећег стања 

исте прихватио. У јавној набавци тражиће се кружни сегментни стуб висине 9м. Извршиће се 

измена конкурсне документације у делу предмера. 

 

ОДГОВОР 3: 

Наручилац је размотрио питање и сугестије и ради усклађивања будућег и постојећег стања 

исте прихватио. У јавној набавци тражиће се кружни сегментни стуб висине 9м. Извршиће се 

измена конкурсне документације у делу предмера. 

 

 

ОДГОВОР 4: 

 

Чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прописано је да наручилац у конкурсној 

документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу 

финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у 

виду предмет јавне набавке. Чланом 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама прописано је 

да испуњеност услова из члана 76. став 2. овог закона понуђач може доказати достављањем 

доказа уз понуду, као што су: 

   2) један или више доказа примерених предмету уговора, количини и намени, као што је: 



(1) списак најважнијих изведених радова, испоручених добара или пружених услуга за период 

који није дужи од осам година за радове, односно пет година за добра и услуге, са износима, 

датумима и листама купаца односно наручилаца. 

Из цитираних законских одредби произлази да не постоји законско ограничење да период у коме 

се утврђује испуњеност услова у погледу неопходног пословног капацитета буде и краћи од 

максималног периода утврђеног законом. 

Наручилац се определио за период од три године јер је мишљења да је у питању период који је 

довољан да се докаже понуђачева способност за реализацију конкретног уговора обзиром на 

тражену вредност радова, а који ни на који начин не ограничава конкуренцију јер понуђачима  

увек остаје могућност подношења заједничке понуде и кумулативног испуњења овог услова. 

Ипак, у циљу омогућавања веће конкуренције међу понуђачима наручилац је изменио конкурсну 

документацију и дефинисао услов у погледу неопходног пословног капацитета на следећи 

начин: 

-  да је понуђач у претходних 5 (пет) година ( 2013, 2014, 2015, 2016. и 2017.) остварио 

пословни приход по основу изведених радова на изради јавне расвете на металним 

стубовима са подземним напајањем у минималној вредности од 20.000.000,00 динара 

без ПДВ-а, од тога бар један уговор у минималној вредности од 5.000.000,00 динара 

без ПДВ-а.  

 

 ОДГОВОР 5: 

 

Наручилац ће признати и друге Потврде референтних купаца, које садрже исте елементе 

прописане у обрасцу 10 конкурсне документације. 

 

 

 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

 

http://www.pozarevac.rs/

