
                                        

 

 

 

 

Број:  II-404-1-7/2017-5 

Дана: 23.03.2017. године 

   

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања у вези јавне набавке бр. : II-404-1-7/2017 

Поштовани,  

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама достављамо Вам одговор на питање 

 заинтересованог понуђача у поступку јавне набавке у отвореном поступку услуга 

 „Одржавање јавне расвете“, број јавне набавке II-404-1-7/2017 

 

Питање 1. 

 У делу конкурсне документације у додатним условима "Неопходан пословни капацитет"на 

страни 15/61 и 16/61 :"Понуђач треба да располаже сопственим сервисом  и магацинном 

резервних делова који обухвата суви складишни простор (површине 550м2)са минималном 

залихом резервних делова и материјала за одржавање јавне расвете на територији града 

Суботице.Минимална залиха резервних делова и материјала је одређена  конкурсном 

документацијом." 

Увидом у списак "Минимална залиха резервних делова и материјала за одржавање ЈР", на 

страни 59/61 и 60/61,61/61 тражите веома неуобичајен лагер светиљки и ЛЕД светиљки (рок 

трајања је јако дуг), материјала за који се не може рећи да је потребан за хитне интервенције на 
јавној расвети.Позиције 20,21, 22 тражите светиљке произвођача "Расвета" доо, Суботица,  који 

више година уназад одржава јавну расвету у Суботици(итернет страна 

www.rasvetadoo.rs/galerija). 

Из горе наведеног произилази да наручилац ставља у неравноправан положај понуђаче, 

условљавајући их куповином светиљки произвођача и понуђача" Расвета "доо,Суботица, који 

за свој производ може одређивати цену, непоштујући омогућавање што веће конкурентности у 

поступку предметне ЈН и непоштојући члан 10.ЗЈН. Исто се односи на остале елементе у  

документу "минимална залиха". Једноставно, понуђачи би морали бити изложени трошку 

куповине свих датих елемената. Тако наручилац крши и још једно битно начело ЗЈН  

Ефикасности и економичности, члан 9.ЗЈН не водећи рачуна да се поступак јавне набавке води 

са што мање трошкова. 

Везано за исти услов наручилац крши члан 12. не поштујући начело једнакости понуђача 
прописујући захтев за локацијом магацина на територији града Суботице. 

 

Одговор 1 : 

Наручилац нема право ни намеру да врши територијалну, националну, предметну или личну 

дискриминацију. Поштујући Закон уважавамо тежњу сваког понуђача да добије посао. 

Међутим, понуђачи треба да схвате да Наручилац постигнути ниво квалитета одржавања тежи 

да побољшава, а никако да ризикује да се тај квалитет наруши. Водећи се тиме, у конкурсној 
документацији постављени су услови чија је основна намера очување постојећег нивоа или 

евентуално побољшање. 

Под одржавањем јавног осветљења у Граду Суботици се подразумева одржавање осветљења 
путева , улица, кружних токова, пешачких зона, паркова, рекреативних спортских терена и 

декоративног осветљења. Претходно набројано се  остварује на преко 27000 светиљки (више 

типова светиљки  и извора светлости). 

Наше реално искуство у одржавању јавног осветљења је наметнуло реалну потребу да фирма 

која одржава јавно осветљење мора да има магацин са одређеном количином материјала и 

резервних делова. 

Наручилац је упознат да су сви елементи из минималне залихе доступни на тржишту и да се 

могу набавити. 

 

 



         

    

Питање 2. 

 У додатним условима "Довољан кадровски капацитет" страна 16/61 

-Минимално 9. запослених лица у техничкој оперативи од којих минимум 4.лица треба да 

имају место рада у Суботици. Лица која имају место рада у Суботици морају да буду електро-

струке да су заполени код послодавца минимум претходне 3.године од дана објављивања 

позива за јавну набавку. 

Наручилац не поштује ЗЈН и начело обезбеђивања конкуренције. Понуђачи који имају 
запослене ван територије Суботице ускраћени су за учешће у предметној јавној 

набавци.Условљавањем трајања радног односа од 3г. у назад од објављивања јавног позива на 

порталу јавних набавки, онемогућавају понуђаче који имају запослене раднике у краћем 

временском периоду да учествују као понуђачи у предметној ЈН. 

 -Прописали сте 3(три) лица  обучена за сервис  и монтажу на пословима јавне расвете и да 

имају сетрификат издат од стране произвођача чије светиљке су најзаступљеније на територији 

града Суботице-(“Minel Schreder”), тако нисте дали могућност да се понуде "одговарајућа 

добра",у том смислу крши се члан 71. став1, тачка 6. ЗЈН, а самим тим ограничавате 

конкуренцију, што је у супротности  са чланом10. став1 и став2. ЗЈН 

 

Одговор 2 : 

Наше искуство на одржавању јавног осветљења, наметнуло нам је потребу да у случајевима 

вандредних ситуација, када је угрожена безбедност људи и саобраћаја, морамо по Налогу 

надлежних да интервенишемо у најкраћем могућем року. То можемо радити једино ако имамо 

увек на располагању обучене људе и одговарајућу технику. 

Према информацијама које је стручна служба ЈП за управљање путевима, урбанистичко 

планирање и становање Суботице добила, фирма “Minel Schreder” издаје предметни 

сертификат свим фирмама које се баве применом и сервисирањем њихових светиљки. 

 

 

 

 

            Комисија 

 

       __________________ 

 


