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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 404-103/2018-I/3-5 

Датум: 07.02.2019. 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 доделу 

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 су, дана 

04.02.2019. године, електронском поштом заинтересована лица доставила дописе у којима 

су садржана питања односно захтеви за појашњењем, и то: 

 

Заинтересовано лице 1 

Заинтересовано лице 2 
1. Da li će Naručilac prihvatiti ispunjenje poslovnog kapaciteta ukoliko ponuđač dokaže da ima 
zaključene ugovore o koncesiji?  

 

2. Da li će Naručilac prihvatiti ponudu ponuđača ukoliko se dokaže da je ponuđač, odnosno član njegove 

zajedničke ponude ili ponuđač koga će angažovati na realizaciji ovog posla prikazao lažne podatke u 

nekom od postupaka javne nabavke u Republici Srbiji?  

 

3. Da li će Naručilac prihvatiti ponudu ponuđača sa kojima postoji pretnja od raskidanja/ili je raskinut 

ugovor o javno-privatnom partnerstvu sa ili bez elemenata koncesije usled nepostovanja ugovorenih ili 
zakonskih obaveza? 

 

4. Da li će Naručilac prihvatiti ponudu ponuđača ukoliko se utvrdi da ponuđač ima negativnu reputaciju, 

odnosno negativnu poslovnu sposobnost koja dokazuje da je bilo koji učesnik ponude (ponuđač, član 

grupe ponuđača ili podizvođač) neke od ugovora ili poslovnih odnosa sa Republikom Srbijom ili 
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korisnicima Budžeta Republike Srbije izvršavao na nekvalitetan način ili nepoštovanjem ugovornih ili 

zakonskih obaveza?  

 

5. Na strani 13. konkursne dokumentacije, u delu 2. Projektni zadatak Naručilac zahteva da svetiljka za 

kategorije puteva M3, M4 i M5 zadovoljava sledeće: “Pristup komponentama unutar svetiljke mora da 

bude moguć bez upotrebe alata.” Da li smo dobro razumeli da se ovaj zahtev ne odnosi na pristup samoj 

svetiljci i otvaranje same svetiljke bez alata već samo na pristup komponentama unutar iste, tj. da 

otvaranje kućišta same svetiljke može da se vrši sa upotrebom alata?  

  

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:   

  

Заинтересовано лице 1 

 

 ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ  

Наручилац ће извршити корекцију конкурсну документације. 

 

Заинтересовано лице 2 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1 

Не, Наручилац остаје при својим захтевима који су јасно и на недвосмислен начин 

прецизирани конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, а који се односи на 

ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО. 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 2, БРОЈ 3 и БРОЈ 4 

Према одредбама члана 82. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС бр. 

124/2012, 14/15 и број 68/2015), Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе 

да понуђач у поступку јавне набавке није испунио обавезе које се односе на испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о 

јавним набавкама, као и уколико има друге одговарајуће доказе примерене предмету јавне 

набавке. 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 5 

Да, односи се сaмo нa приступ кoмпoнeнтaмa унутaр истe, тj. дa oтвaрaњe кућиштa 

сaмe свeтиљкe мoжe дa сe врши сa упoтрeбoм aлaтa. 

 
 

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 

 


