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На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за јавну набавку бр.404-2/15У-2020-28 - за избор 

приватног партнера и доделу уговора о јавно-приватном партнерству за 

замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења на 

територији Града Ниша, даје  додатно  појашњење конкурсне документације 

по: 

 

Питању број 1: 

 

 На страни  74 конкурсне документације се пише: 

 

„ПОСЛОВНИ KАПАЦИТЕТИ 

а) Да је до датума објављивања јавног позива закључио најмање три (3) или 

више уговора, у којима је успешно извшена имплементација мера уштеде 

енергије по Моделу уговора о енергетској услузи за примену мера 

побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним трошковима 

јавног осветљења...“ 

 

Молимо Вас  и захтевамо да допуните  овај горе наведени услов тако што 

ћете испред речи "по Моделу уговора" додати реч "СЛИЧАН" тако да ће по 

овој измени цела реченица гласити:  

 

„а)Да је до датума објављивања јавног позива закључио најмање три (3) или 

више уговора, у којима је успешно извшена имплементација мера уштеде 

енергије по моделу уговора који је СЛИЧАН Моделу уговора о енергетској 

услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у 

оперативним трошковима јавног осветљења...“ 

 

Абсенциа  појма "СЛИЧАН" у потпуности мења овај услов пословног 

капацитета и грубо крши Закон о јавним набавкама и слободну и фер 

тржишну конкуренцију. Наиме потпуно идентичан Модел уговора који се 

спомиње у овом услову пословног капацитета  не постоји нигде у свету 

постоје само СЛИЧНИ уговори тако да овако формулисан услов пословног 

капацитета аутоматски дискриминише све оне заинтересоване компаније 

домаће или стране које нису до сада побеђивале на тендерима за 

модернизацију јавног осветљења у Србији. Нажалост сви смо веома добро 

упознати које фирме стално и у круг  побеђују на тендерима у овој области и 

управо због оваквих цињеница и оваквих услова и њима сличних које крше 

све европске и светске норме праведне тржишне конкуренције и пословања 

се Србија  налази под будним оком Европрске комисије за исправност јавних 

набавки и ОЛАФА 
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Уосталом и на страни 77 Ваше конкурсне документације под одељком Доказ 

пословног капацитета за а)   

а такође  и на страни  

97 тачка 5 појам  "СЛИЧАН" постоји. Пише се тамо ... "по моделу уговора 

који је сличан као што је предмет јавне набавке"   

 

Верујемо и надамо се да се ова неправилност у Вашој конкурсној 

документацији појавила грешком  тако да Вас молимо да у смислу одредбе 

члана 63 ст.2 закона о јавним набавкама извшите измену Вашеј кокнурснеј 

документације и да на страни 74 под ПОСЛОВНИМ KАПАЦИТЕТОМ 

допуните: .... "по моделу уговора који је СЛИЧАН Моделу уговора о 

енергетској услузи" 

 

 

Додатно појашњење по питању број 1: 

 

Наручилац ће складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, 

извршити измену конкурсне документације.  

Измењени делови конкурсне документације  биће истакнути (болдирани 

и осенчени зутом бојом). 

 Измењена конкурсна документација биће постављена на портал Управе 

за јавне набавке и званични сајт Града Ниша као јавног партнера  и  јавног 

тела – Канцеларије за локални економски развој и пројекте  и сви понуђачи 

ће бити у обавези да понуду дају у складу са измењеном конкурсном 

документацијом.   

 

 
 

 

 

 


