
Зaинтересовано лице је дана 15.05.2017 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: 
 

1.       У поглављу 5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА, тачка 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА, 
подтачка 1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, као 
додатни услов 1.) подтачка 2). Одређен је финансијски капацитет, односно укупан 
годишњи пословни приход од 280.000.000,00 динара за последње 3 године итд. У истом 
поглављу у тачки 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, 
подтачка 2.2. НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА, за горе 
наведени додатни услов, наведено је: „б) Финансијски извештаји за последње три (3) 
фискалне године“. Овако одређен начин доказивања додатног услова за учешће у јавној 
набавци је нејасан непрецизан, а те сходно томе молимо наручиоца да приступи измени 
конкурсне документације, тако што ће прецизно навести које ће то доказе узети као 
релевантне а којима би се доказао тражени додатни услов. Скрећемо пажњу Наручиоцу да 
приликом одређивања доказа и начина доказивања, посебно води рачуна да се доказивање 
изврши на најефикаснији начин и начин који не изискује непотребне трошкове за 
понуђаче, у смислу обимности докумената које је потребно сакупити и најчешће превести 
на српски језик, као и на чињеницу да овај услов јесте додатни услов. Подсећамо да је ЗЈН 
предвидео подношење заједничке понуде лицима која не испуњавају додатне услове или 
немају довољно капацитета да самостално изврше уговор о јавној набавци, да на 
конкурентан начин поднесу понуду удружујући своје ресурсе, те да у овом случају нема 
оправданих услова да Наручилац одреди другачије, осим да додатне услове чланови 
заједничке понуде испуњавају заједно, тј. у овом случају да је довољно да један од 
чланова заједничке понуде задовољава ове услове. 

 Одговор: Наручилац у овом случају, у складу са са Чланом 77. Став. 2 тачка 1) ЗЈН 
јасније одређује доказе којима се доказује финансијски капацитет који понуђач у овом 
случају треба да задовољи. У складу са захтевом заинтересованог лица Наручилац  није 
нашао оправдање да у складу са ЗЈН одреди другачије него да у случају заједничке 
понуде, додатне услове чланови заједничке понуде испуњавају заједно, те се у овом 
случају подразумева да је довољно да само један члан заједничке понуде испуни додатне 
услове, а управо сагласно духу ЗЈН који је предвидео подношење заједничке понуде 
лицима која не испуњавају додатне услове или немају довољно капацитета да самостално 
изврше уговор о јавној набавци, да на конкурентан начин поднесу понуду удружујући 
своје ресурсе. 

Наручилац ће изменити документацију на тај начин што ће на поглављу 5. УСЛОВИ ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО О 
ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА, тачка 2. УПУТСТВО КАКО СЕ 



ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, подтачка 2.2. НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА, тачка 1. Мења се и гласи: 

За услове који се односе на финансијски капацитет подтачка 1) и 2): извештај о бонитету. 

Наручилац има у виду да за 2016. годину исти можда није довршен, те захтева у том 
случају биланс стања и биланс успеха за ту годину. 

1.        У конкурсној документацији предметног поступка јавне набавке, понуђач није 
уочио да је наручилац у конкурсној документацији одредио начин испуњавања и 
доказивања додатних услова за учешће у поступку јавне набавке уколико се подноси 
понуда са подизвођачем. Понуђач, упућује молбу наручиоцу да уреди начин испуњавања 
додатних услова за учешће у поступку јавне набавке (пословни, кадровски капацитет 
итд.), при подношењу понуде са подизвођачем, као би потенцијални понуђачи били у 
могућности да припреме прихватљиве понуде, тј. како и на који начин ће се испуњавати 
додатни услови за учешће у поступку јавне набавке? С обзиром да наручилац није 
одредио начин доказивања додатних услова, да ли из тога произлази да потенцијални 
понуђачи треба да се придржавају одредби Закона о јавним набавкама и законом 
дефинисаним начином испуњавања и доказивања додатних услова за учешће у поступку 
јавне набавке при подношењу понуде са подизвођачем? Како је предмет набавке изузетно 
сложен и захтеван, а како је логично и оправдано да један део (значајно мање од 50%) 
предметног посла понуђач/добављач може обавити преко подизвођача, у циљу 
обезбеђивања могућности домаћим/локалним фирмама да у делу посла могу учествовати 
као подизвођачи и заузети значајну и конкурентну улогу код понуђача, захтевамо од 
Наручиоца да измени документацију и омогући да се део додатних услова може испунити 
преко подизвођача у складу са Чланом 80. ЗЈН. На тај начин ће се цео посао учинити 
конкурентнијим и економичнијим, а што ће се на крају одразити и на укупну вредност 
закљученог будућег посла. Такође, предложена измена у складу са законом не умањава 
ограничавање могућности подношења понуде са подизвођачем, а пре свега у погледу 
Члана 80. став 9. и 10. 

Одговор: Наручилац ће поступити у складу са ЗЈН и у овом случају и изменити 
документацију на тај начин да понуђач Додатне услове који се односе на: Технички 
капацитет и Кадровски капацитет може испунити и преко подизвођача. Подизвођач мора 
испунити обавезне услове из Члана 75 ЗЈН. 

 




