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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 404-103/2018-I/3-5 

Датум: 03.02.2019. године 

Сремски Карловци    

 

                                                                                             

Предмет: Појашњење - одговор на питање у отвореном поступку ЈНОП 1.3.12 

 

 У току рока за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за додела 

уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге применом мера уштеде 

енергије са „LED“ технологијом у насељима града Сремски Карловци а за коју су, дана 

28.12.2018. године, позив за достављање понуда и конкурсна документација објављени на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, овом наручиоцу је, дана 

31.01.2019. године, електронском поштом заинтересовано лице доставило допис у коме су 

садржана питања односно захтеви за појашњењем, и то: 

 

 

 

 

 

 



2 

 

  

У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015),  и увидом у конкурсну 

документацију, одговарамо како следи:   

  

 ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1 

Наручилац ће извршити корекцију конкурсну документације. 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 2 и БРОЈ 3 

Према свим одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС бр. 

124/2012, 14/15 и број 68/2015) Наручилац није дужан да прави табеле у одређеним 

форматива по захтеву заинтересованих лица већ је дужан да при припреми конкурсне 

документације примени одредбе члана 61. ЗЈН (Припрема и садржина конкурсне 

документације).  

Заинтересована лица сама одређују на који начин ће и у ком формату вршити 

обрачуне, те указујемо да су иста и сама одговорна у ком формату ће правити табеле и 

обрачуне. 
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ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 4 

Свeтиљкa трeбa дa будe II клaсe eлeтричнe изoлaциje. 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 5 и БРОЈ 6 

Наручилац је кроз последњу измену конкурсне документације, која је објављена на 

Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца, извршио потребне измене. 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 7 

Наручилац ће прихватити сертификат акредитоване лабораторије за тестирање / 

испитивање а чија је акредитација у складу са постављеним захтевом. Наручилац ће 

извршити корекцију конкурсне документације. 

 
 

Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

  

Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас, 

 

 

 

  

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


