Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступкуБрој: 011-06-58/2020-04/1
Датум: 10.07.2020.године

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Предмет: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку, бр. ЈН ОП 37/2020
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку бр. ЈН
ОП 37/2020 – Поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза на
територији Града Пожаревца приватном партнеру по моделу јавно-приватног
партнерства, ОРН 60100000-Услуге друмског превоза, ОРН 60112000-Услуге јавног друмског
превоза, ОРН 60172000-Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем, ОРН 66122000Услуге корпоративних финансија и улагања капитала, доставило је наручиоцу дана
02.07.2020.године у 13,35 часова, писани захтев путем мејла за појашњењем конкурсне
документације, којим се тражи одговор на следећа питања:
ПИТАЊА:
Конкурсном документацијом у предметном поступку наведено је да је Друштво
посебне намене (ДПН) привредно друштво које оснива приватни партнер за потребе
закључења јавног уговора, односно за потребе реализације пројекта јавно-приватног
партнерства.
1. Да ли ово Друштво посебне намене мора у припремном периоду бити регистровано
у Републици Србији ?
2. Да ли Друштво посебне намене може бити привредно друштво које већ постоји и
које је регистровано у иностраној држави, а које би у наведеном припремном периоду
регистровало промену намене искључиво за потребе реализације предметног
пројекта јавно-приватног партнерства?
У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо заинтересовано лице
следеће:
ОДГОВОРИ:
1. Пројекат јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности градског
и приградског превоза на територији града Пожаревца се спроводи и реализује у складу са
законима Републике Србије. Стога, оснивачка и управљачка права друштва посебне намене које
се оснива само и искључиво за потребе реализације овог пројекта јавно-приватног партнерства
уређују се оснивачким актом и у складу са законом којим се уређује положај привредних
друштава.
Чланом 19. ставом 1. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011,
83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) одређено је да је седиште друштва
место на територији Републике Србије из кога се управља пословањем друштва и које је као
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такво одређено оснивачким актом, статутом или одлуком скупштине, односно одлуком ортака
или комплементара.
Конкурсном документацијом и моделом јавног уговора у члану 7.8. ставу 1. је одређено да је
Извршилац обавезан да оснује ново Друштво посебне намене (ДПН) одмах након закључења
јавног уговора, а најкасније у року од 30 дана од закључења уговора.
Сходно наведеном, предвиђено је да је седиште друштва посебне намене које ће бити основано
за потребе реализације овог пројекта на територији Републике Србије и исто се оснива
најкасније у року од 30 дана од закључења јавног уговора.
2. Сходно члану 15. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник
РС", бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) Друштво посебне намене (ДПН) се обавезно оснива ради
реализације јавног уговора, осим ако предлогом пројекта ЈПП, односно концесионим актом није
другачије одређено и може учествовати искључиво у спровођењу пројекта ЈПП у чију сврху је
основано.
Оснивање ДПН-а је предвиђено Предлогом пројекта јавно-приватног партнерства за
поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза на територији града
Пожаревца који је добио позитивно мишљење Комисије за јавно-приватно партнерство и
концесије број 13/2020 од 28. априла 2020. године и који је усвојен Одлуком Скупштине града
Пожаревца број 011-06-58/2020-5 од 26. маја 2020. године.
Друштво за посебне намене је привредно друштво које ће основати приватни партнер само и
искључиво за потребе реализације овог пројекта јавно-приватног партнерства. Оснивачка и
управљачка права уређују се оснивачким актом и уређују се у складу са законом којим се
уређује положај привредних друштава.
Како је наведено у одговору на 1. питање Заинтересованог лица, чланом 19. ставом 1. Закона о
привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015,
44/2018, 95/2018 и 91/2019) одређено је да је седиште друштва место на територији
Републике Србије из кога се управља пословањем друштва и које је као такво одређено
оснивачким актом, статутом или одлуком скупштине, односно одлуком ортака или
комплементара.
Као конститутивни елементи привредног друштва издвајају се и циљ који оснивач има
приликом оснивања привредног друштва и affectio societatis одн. воља и потреба да се оснује
привредно друштво. Није познато да ови елементи у оснивачком акту могу бити променљиви.
Сходно наведеном, није предвиђено да друштво посебне намене може бити друштво које
постоји и које је регистровано у складу са законом неке друге државе.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“,
бр.124/12,14/15, 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој инеренет
страници www.pozarevac.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
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