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У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласникРС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и конкурсне документације за отворени поступак за 

избор приватног партнера и доделу jавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење 

услуга реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом 

мера уштеде енергије на територији општине Неготин, ЈН бр. 5/2019 (у даљемтексту: 

конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту:Комисија) 

наручиоца Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр. 1, 19300 Неготин, узаконском року 

објављујесвим заинтересованим лицима, одговоре и појашњења на питањапостављена од 

стране Заинтересованог лица: 
1. Питање Заинтересованог лица 

 
1. Одговор Наручиоца 

 Због обезбеђивања што је могуће веће конкуренције, Наручилац ће прихватити понуду 

понуђача који достави изјаву произвођача да је одређена светиљка или рефлектор у поступку 

добијања ENEC сертификата. 
2. Питање Заинтересованог лица 

 
2. Одговор Наручиоца 

 У питању је техничка грешка. За светиљке уграђене на саобраћајницама категорије М6 

није предвиђено димовање, те ће овај захтев бити обрисан. У складу са чланом 63. став. 5. 

ЗЈН, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

 

 



 
3. Питање Заинтересованог лица 

 
3. Одговор Наручиоца 

 У питању је техничка грешка у Прилогу 6 Модела уговора. У складу са чланом 63. 

став. 5. ЗЈН, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 
4. Питање Заинтересованог лица 

 
4. Одговор Наручиоца 

 Списак релевантних параметара (варијабли) за праћење и верификацију уштеда у 

оперативним трошковима јавног осветљења се, поред сијалица, односи и на светиљке и 

рефлекторе. Међутим, како не би конкурсна документација била у потпуности 

недвосмислена, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са чланом 

63. став. 5. ЗЈН. 
5. Питање Заинтересованог лица 

 
5. Одговор Наручиоца 

 У питању је техничка грешка у члану 10.7. Модела уговора. У складу са чланом 63. 

став. 5. ЗЈН, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 
6. Питање Заинтересованог лица 



 
6. Одговор Наручиоца 

 У питању је техничка грешка у табели број 2. – Структура светиљки у општини 

Неготин – насељена места. У складу са чланом 63. став. 5. ЗЈН, Наручилац ће извршити 

измену конкурсне документације. 
7. Питање Заинтересованог лица 

 
7. Одговор Наручиоца 

 Захтеви у погледу рефлектора и светиљки које ће бити уграђене у систем јавног 

осветљења у Општини Неготин нису идентични, већ је Наручилац исте одређивао у складу са 

својим потребама. Сходно томе, Наручилац остаје при свом захтеву и конкурсна 

документација у овом делу неће бити измењена.   

 

Због битних измена у конкурсној документацији, које захтевају прилагођавање техничког 

аспекта понуде и утичу на избор светиљки и одговарајуће финансијске калкулације, 

Наручилац ће продужити рок за подношење понуда за 4 недеље, до 30.09.2019. године. 

   

У Неготину, дана 26.08.2019. године 

 

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке број 05/2019 

 

 

 

 

   

                                                          

 


