
Зaинтересовано лице је дана 29.05.2017 године у вези са јавном набавком „ИЗБОР 

ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРСТВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА 

СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ 

НА МЛАВИ„ број 18-2017, у складу са Законом о јавним набавкама упутило допис са 

питањем следеће садржине: 

 
U vezi konkursne dokumentacije javne nabavke 18/2017 koju kao naručilac sprovodi Opštinska 

uprava Opštine Perovac na Mlavi i to javne nabavke za dodelu ugovora za izbor privatnog 

partnera za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju, racionalizaciju i 

održavanje dela sistema javnog osvetljenja u gradskom području Opštine Petrovac na Mlavi 

imamo određene nejasnoće zbog kojih smatramo da je moguće da su povređene odredbe 

članova 9 — 13 i 61 Zakona o javnim nabavkama RS pa vas molimo za sledeća pojašnjenja 

odnosno ispravke i/ili dopune konkursne dokumentacije: 

1. Na strani 94. konkursne dokumentacije stoji obrazac XV OBRAZAC STRUKTURE CENA SA 

UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI, i na sledećoj strani uputstva. 

Pošto je čitava konkurnsa dokumetacija objavljena u pdf formatu, a obrazac XV je obrazac 

složen od matamatičkih funkcija pozivamo vas, da obrazac XV objavite u excel formi, sa unetim 

matematičkim funkcijama i time omogućite ponuđaćima, da ne naprave matematičkih grešaka 

i na taj naćin vama olakša kontrolu navednih podatka u obrazcu XV . 

Одговор на питање бр. 1: 

Наручилац се определио да у циљу избегавања грешака у „EXCEL”-у, проверу математичких грешака 

проверава без алата „EXCEL”, тј „ручно“ и да на тај начин умањи ризике који могу настати због 

погрешних формула, измене истих, грешака у уносу и сл.  Наручилац ће у целости применити Члан 

93. ЗЈН, те на овај начин не ограничавају понуђаче на било који начин пошто су и сва упутства 

сачињена на начин такав да се може применити без посебних алата и у случају евентуалне грешке 

у обрачуну ће се применити поменути Члан 93. Образац структуре цена се односи на обрачун Нето 

Садашње Вредности укупних трошкова уговора без ПДВ –  PV(C) а која садржи: Садашњу вредност 

укупне гарантоване финансијске уштеде у корист Наручиоца у току трајања периода гарантовања, 

без ПДВ –  PV(R)и Садашњу вредност укупне годишње основне накнаде и накнаде за одржавање у 

корист понуђача у току периода гарантовања без ПДВ –  PV(C), а по формули: PV(C)= PV(R)- PV(C), 

при чему је потребно применити дисконтну стопу од 7,25%.  Методологија је детаљније објашњена 

у тачки 10.2. документације 

Наручилац доставља пример „EXCEL” табеле за тражени Образац XV, као и за Образац понуде јер су 

исте повезане, као помоћни алат, али не гарантује за тачност из горе наведеног разлога, пошто 

„EXCEL”може бити промењив и може настати грешка, па као што је наведено, Наручилац ће 

проверавати без тог алата на основу наведене познате методологије обрачуна, а која је апсолутно 

позната и јединствено појашњена. 

У „EXCEL” табели су другом бојом означена поља која треба да унесу понуђачи, остало је покривено 

формулама-математичким функцијама, како је заинтересовано лице захтевало. 




