
 

1 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРУШЕВАЦ 

Крушевац , Газиместанска 1 

Број: 404-2422-01/2020 

Датум: 11.12.2020. године  

 

 На основу члана 22. и 35. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

(„Сл.гласник РС“ бр.88/11,15/16 и 104/16) и чланa 105. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ бр. 91/19), упућујемо 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ JАВНОГ 

УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА 

КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  И УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ  

ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА СА ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ 

Наручилац: Град Крушевац  

Адреса: Газиместанска бр 1. , 37000 Крушевац 

Интернет страница: www.krusevac.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе – Локална самоуправа 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

Предмет јавне набавке брoj 0032/2020 је јавна набавка за  избор приватног партнера и 

доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за 

рехабилитацију и ургентно одржавање општинских путева и улица и некатегорисаних 

путева  на територији града Крушевца са јавним плаћањем  

Врста предмета:  радови 

НСТЈ:  РС216 - Расинска област 

Предмет јавне набавке према општем речнику набавки су:  

45220000-  Радови на нискоградњи  

45236000 - Радови на површинском слоју 

Предмет уговора о јавно-приватном партнерству су послови рехабилитације и ургентног 

одржавања општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији града 

Крушевца са јавним плаћањем. 

Уговор се закључује на период од 7 година. 

 Набавка није обликована по партијама. 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Критеријум за избор најповољније понуде, сходно члану 132. ЗЈН („Службени гласник 

РС“ бр.91/19 ) ће бити: “Економски најповољнија понуда” на основу следећих 

критеријума и вредновања: 

1. Понуђени износ капиталног улагања- 60 пондера. 

2. Понуђени период имплементације- 30 пондера. 

3. Понуђена дужина гарантног рока- 10 пондера. 

Средства финансијског обезбеђења: 

Као средство обезбеђења за озбиљност понуде приватни партнер је дужан да достави 

оригинал банкарску гаранцију. Банкарска гаранција  износи 14.000.000,00 динара са 

клаузулом неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора, са роком 

важења 120 дана дужим од дана отварања понуда.  

Средство финансијског обезбеђења се доставља ради заштите Наручиоца који ће 
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активирати средство финансијског обезбеђења уколико: 

-Изабрани понуђач одустане од дате понуде или одустане од закључења уговора; 

 -Понуђач повуче, опозове или измени понуду након истека рока за подношење понуда; 

-Изабрани понуђач не потпише благовремено јавни уговор; 

-Понуђач прикаже лажне податке у понуди; 

-Изабрани понуђач  не достави средство обезбеђења у складу са захтевима из конкурсне 

документације и Уговора. 

Наручилац ће вратити средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде оним 

понуђачима са којима није закључен уговор 25 дана по закључењу уговора са Изабраним 

понуђачем. Наручилац ће Изабраном понуђачу вратити средство финансијског 

обезбеђења за озбиљност понуде након закључења уговора.  

За обезбеђење извршења активности: Извршилац је дужан да обезбеди банкарску 

гаранцију за извршење активности у периоду имплементације и то оригинал банкарску 

гаранцију у износу од 12.000.000,00 динара, у року од 15 дана од дана закључења Јавног 

уговора, са роком трајања дужим за 30 дана од трајања периода 

имплементације.Уколико Извршилац не достави оригинал банкарску гаранцију којом се 

осигурава извршење активности у периоду имплементације најкасније у року од 15 дана 

од дана закључења Јавног уговора, Наручилац има право да активира гаранцију за 

озбиљност понуде. Банкарска гаранција треба да буде са клаузулом неопозива, 

безусловна и платива на први позив и без права приговора. Банкарске гаранције не могу 

садржати додатне услове за исплату, краће рокове и мању вредност. 

У случају стечаја или ликвидације пословне банке која је издала банкарску гаранцију, 

Извршилац је у обавези да без одлагања достави нову банкарску гаранцију друге 

пословне банке у Републици Србији.  

За обезбеђење за добро извршење посла:  Извршилац је дужан да обезбеди банкарску 

гаранцију за добро извршење посла у периоду вршења комплетне уговорене услуге, за 

сваки обрачунски период посебно и то оригинал банкарску гаранцију у износу од 

10.000.000,00 динара, у року од 15 дана од дана почетка обрачунског периода који 

представља период од годину дана,  са роком трајања дужим за 30 дана од предвиђеног 

трајања обрачунског периода. Банкарска гаранција треба да буде са клаузулом 

неопозива, безусловна и платива на први позив и без права приговора. Банкарске 

гаранције не могу садржати додатне услове за исплату, краће рокове и мању 

вредност.У случају стечаја или ликвидације пословне банке која је издала банкарску 

гаранцију, Извршилац је у обавези да без одлагања достави нову банкарску гаранцију 

друге пословне банке у Републици Србији.  

Начин подношења дела понуде који није могуће доставити електронским путем понуде 

и рок за подношење понуде: 

Понуђач  део понуде – оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде подноси 

непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отварају. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде се предаје на адресу: Град Крушевац, ул. 

Газиместанска бр.1 , 37000 Крушевац , са назнаком: ,,Понуда у отвореном поступку јавне 

набавке за  избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно-приватном 

партнерству без елемената концесије за рехабилитацију и ургентно одржавање 

општинских путева и улица и некатегорисаних путева  на територији града Крушевца са 

јавним плаћањем  број  0032/2020 – НЕ ОТВАРАТИ”.  

Део понуде који се не подноси електронским путем преко Портала јавних набавки  се 

сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 24.02.2021. до 

11:00 часова по средњеевропском времену. 
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Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавља комисија- 

Стручни тим дана 24.02.2021. одмах након отварања понуда преко Портала јавних 

набавки у згради Градске  управе града Крушевца, Газиместанска бр.1 , 37000 Крушевац.  

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У 

поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају 

Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у поступку отварања понуде. 

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 40 

дана од дана отварања понуда. 

Лице за контакт: Војкан Тутулић. 

Комуникација у поступку се обавља електронским путем преко Портала јавних набавки. 

 Овај Јавни позив је  објављен у „Службеном гласнику РС“ број 156 од 

25.12.2020.године. 


