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08/3 бр. 404-1-24/19-10 
19.07.2019. године 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације у поступку јавне набавке Расветних 
тела, ЈН број 404-1-101/19-22. 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 
68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке, обратило се дана 17.07.2019. 
Наручиоцу, електронском поштом, са захтевом за појашњењем Конкурсне документације. 
Захтев заведени код Наручиоца под бројем 404-1-24/19-9, дана 18.07.2019. 
 
Питање број 1: 
У вези конкурсне документације за јавну набавку расветних тела за потребе РФЗО ЈН 404-1-
101/19-22 молимо вас за појашњење односно одговоре на следећа питања: 
Уколико понуђач нуди тип светиљке одговарајући типу светиљке који је наведен у техничкој 
спецификацији да ли је дужан да доставља узорак и сертификате? 
 
Одговор Наручиоца: 
Одговор на ваше питање садржан је у Конкурсној документацији. 
На страни 7/54 КД наведена је обавеза понуђача који нуде тип светиљки које су одговарајуће 
типу светиљки према захтевима из Техничке спецификације и гласи: 
„Понуђачи који не нуде тип светиљке одговарајући типу светиљке који је наведен у Техничкој 
спецификацији (у смислу члана 72. ЗЈН), дужни су да за сваки понуђени одговарајући тип 
светиљке доставе узорак који ће Наручилац испитивати приликом стручне оцене понуда. 
Испитивање подразумева проверу димензија светиљки, декларисане снаге и осталих техничких 
параметара, наведених у Техничкој спецификацији. 
Уз узорке потребно је доставити све сертификате наведене у Техничкој спецификацији (у 
одговарајућој позицији) и техничке листове (за сваки тип понуђене сијалице) из чије садржине 
се недвосмислено може утврдити да понуђене светиљке поседује захтеване техничке 
карактеристике.  
Понуђач који не нуди тип светиљке која је наведена у Техничкој спецификацији, већ светиљку 
одговарајућег типа, дужан је да понуди светиљку истих или бољих карактеристика од 
карактеристика наведених у Техничкој спецификацији“.  
 
Питање број 2: 
У складу са начелом ефикасности и економичности (члан 9. ЗЈН) молимо вас да измените 
конкурсну документацију у делу Кадровски капацитет тако да стоји: 
Као доказ да понуђач има у радном односу најмање 130 лица (Партија 1) односно 20 лица 
(Партија 2) као доказ се доставља обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из 
појединачне пореске пријаве по одбитку којом понуђач доказује да располаже са потребним 
бројем извршилаца. Понуђач је уобевзи да достави извод из појединачне пореске пријаве за 
порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење 
понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 
- За Партију 1 за ангажована лица тј, најмање 2 дипл. инжењера електротехнике са лиценцом 
450, 2 дипл. грађевинска инжењера са лиценцом 410, најмање 40 лица електро струке, најмање 
10 лица грађевинске струке (грађевински радници); 
- За Партију 2 за ангажована лица тј, најмање 1 дипл. инжењера електротехнике са лиценцом 
450, 2 дипл. грађевинска инжењера са лиценцом 410, најмање 5 лица електро струке, најмање 
5 лица грађевинске струке (грађевински радници). 
Понуђач као доказ за ангажована лица додтавља М обрасце а за инжењере и ккопшије личних 
лиценци Инжењерске коморе Србије са потврдом да су исте важеће или коначно решење 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, издато по захтевима који су 
поднети Министарству почев од 06.11.2018. 
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Одговор Наручиоца: 
Наручилац је додатни услов за учествовање у предметном поступку – Кадровски капацитет и 
начин доказивања тог услова, имајући у виду предмет јавне набавке, предвидео у свему у 
складу са Законом о јавним набавкама (сходно члану 76. ЗЈН). 
 
Услови за учешће у предметном поступку и докази о испуњености тих услова, наведени су у 

Поглављу 4 КД, у Табели УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА (страна 16 и 17/54) истовремено, 

Наручилац је Конкурсном документацијом, у Поглављу 5КД, (страна 26 и 27/54) предвидео и 

достављање ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН (ОБРАЗАЦ 1/2). 
 
Чланом 75. став 1. тачка 4) ЗЈН прописано је да понуђач у поступку јавне набавке мора 
доказати и да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што је 
Наручилац предвидео. 
Чланом 77. став 1. ЗЈН прописано је да испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН 
понуђач доказује достављањем потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно 
социјално осигурање или потврде да се понуђач налази у поступку приватизације, што је 
Наручилац, такође, предвидео. 
Чланом 77. став 4. ЗЈН прописано је да наручилац може у конкурсној документацији одредити 
да се испуњеност свих или појединих услова (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН) 
доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове, што је Наручилац (у конкретном случају за 
испуњеност обавезних услова) предвидео.  
Чланом 78. став 5. ЗЈН прописано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да 
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, што је Наручилац 
предвидео. 
Имајући у виду да је чланом 79. став 2. ЗЈН прописана обавеза наручиоца да пре доношења 
одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија тражи на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, Наручилац је предвидео и „да ће 
уколико понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његову понуду одбити као 
неприхватљиву“ (страна 17/54 КД). 
 
Имајући у виду цитиране законске одредбе, Наручилац је доказивање обавезног услова да је 
понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије, па и да је пре исплате прихода на који се обрачунава и плаћа порез по 
одбитку, као и пре плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање када се ти доприноси 
плаћају без исплате зараде, предвидео у свему у складу са Законом о јавним набавкама и 
позитивноправним прописима. 
 
Имајући у виду да обавезе које су за послодавце утврђене одредбама прописа којим је 
уређено питање измирења доспелих пореза, доприноса и других јавних дажбина по 
својој природи представљају обавезе које произлазе из важећих прописа на које се 
односи обавезан услов за учешће у поступку који је утврђен чланом 75. став 1. тачка 4. 
ЗЈН, Наручилац нема законски основ да те обавезе истовремено третира и као део 
кадровског капацитета понуђача те да их одреди и као доказ додатног услова за учешће 
у поступку јавне набавке – кадровског капацитета. 
 
Доказ: М обрасци за сва радно ангажована лица а за инжењере и копија личних Лиценци са 
потврдом Инжењерске коморе Србије да су исте важеће или коначно Решење Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, издато по захтевима који су поднети 
Министарству почев од 06.11.2018, Наручилац је предвидео у Поглављу 4 КД, у наведеној 
Табели. 
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Питање број 3: 
Да ли једно исто лице може да буде ангажовано за обе Партије. 
 
Одговор Наручиоца: 
Једно лице захтеване стручне квалификације може бити ангажовано за извршење предмета 
набавке истовремено за обе Партије. 
Одређивањем додатног услова за учешће у поступку јавне набавке у вези са кадровским 
капацитетом (број и стручне квалификације) Наручилац није поставио захтев да понуђач 
преузме обавезу (као послодавац) да ће тачно одређена лица бити ангажована на извршењу 
предметног уговора. Обавеза понуђача је да обезбеди да уговорне обавезе изврши захтевани 
број лица захтеване стручне квалификације, не именом и презименом одређена лица, будући 
да иста имају могућност и законско право да промене посао, послодавца, место пребивлишта и 
др. 
Имајући у виду наведено, Наручилац је на страни 19/54 КД предвидео да у случају да понуђач 
поднесе понуду за обе Партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку 
Партију посебно, као и да докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду 
за две Партије, не морају бити достављени за сваку Партију посебно, већ могу бити 
достављени у једном примерку за обе Партије, осим Изјаве о испуњености обавезних услова из 
члана 75. ЗЈН (Образац 1/2), Изјаве о независној понуди (Образац 5) и Изјаве о поштовању 
обавеза из чл. 71. ст. 2. ЗЈН (Образац 6), који Обрасци/Изјаве се достављају посебно за сваку 
Партију. 
 
Наведена појашњења не представљју измену Конкурсне документације  
 
Рок за подношење понуда остаје непромењен: 29.07.2019, до 10.00 часова 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
____________________ 
Дарко Томић 

 
____________________ 
Татијана Хумо 

 
        ____________________ 
        Јелена Цветковић 
 
        ____________________ 
        Јована Стефановић 
Сагласни: 
 
_________________ 
Немања Фирићаски 
 
_________________ 
Љиљана Марковић 
 
________________ 
Марија Атанасијевић 

 
 
59019.75/59 
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