
 
 

Република Србија 

АП Војводина        Број: 404-399/2019-V 

Град Сремска Митровица        

Градска управа за опште и заједничке послове и имовину 
Сремска Митровица 

Ул.Светог Димитрија бр.13 
 

 На основу члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” 

бр.124/12, 14/2015 и 68/2015),  и члана 22 Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама а у вези са Одлуком Скупштине Града Сремска Митровица број 344-209/2019-I 

од 25.07.2019. године, којом је усвојен  Пројекат јавно-приватног партнерства – Одабир 

приватног партнера за реализацију Пројекта ЈПП за пројектовање, финансирање, 

реконструкцију односно рехабилитацију и одржавање локалне путне инфраструктуре на 

територији Града Сремска Митровица са јавним плаћањем, Град Сремска Митровица, 

Градска управа за опште и заједничке послове и имовину Града Сремска Митровица 

објављује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ 

ПАРТНЕРСТВУ БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈПП ЗА 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ФИНАНСИРАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОДНОСНО РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

И ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА СА ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ 

Редни број јавне набавке 1.3.32 
 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Град Сремска Митровица, Градска 

управа за опште и заједничке послове и имовину Града Сремска Митровица, ул.Светог 

Димитрија бр.13 интернет страница наручиоца –  www.sremskamitrovica.rs   

 

2. Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе 

 

3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:  Додела 

уговора о јавно-приватном партнерству за пројектовање, финансирање, 

реконструкцију односно рехабилитацију и одржавање локалне путне инфраструктуре 

на територији Града Сремска Митровица са јавним плаћањем  

 

5. Назив  и ознака из општег речника набавки: 

- Грађевинки радови 45000000, 45100000,45112310-1, 45200000, 45300000, 45400000;  

- Радови на изградњи путева 45233120-6;  

- Радови на путевима 45233140-2;  

- Радови на одржавању путева 45233141-9;  

- Радови на поправљању путева 45233142-6;  

- Радови на површинском слоју путева 45233220-7;  

- Радови на обележавању површина путева 45233221-4;  

- Радови на поплочавању и асфалтирању површина 45233222-1;  

http://www.direkcijasm.rs/


- Радови на обнављању хабајућег површинског слоја 45233223-8;  

- Радови на изградњи путева са две коловозне траке 45233224-5;  

- Радови на наношењу површинског слоја 45233228-3;  

- финансијске услуге и услуге осигурања 66000000, 66100000;  

- комуналне услуге 65000000, 65500000; 

- остале јавне услуге 98000000;  

 

6. Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је економски 

најповољнија понуда. 

 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом висином годишње накнаде 

предност ће имати онај понуђач који је понудио виши проценат умањења јединичних 

цена одржавања путне инфраструктуре у односу на референтни ценовник.  

 

7. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је 

конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се преузима са 

Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs  и интернет странице Наручиоца 

www.sremskamitrovica.rs  

 

Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси путем поште или 

непосредно на адресу: “Градска управа за опште и заједничке послове и имовину” ул. 

Светог Димитрија бр.13, 22000 Сремска Митровица.  Рок за подношење понуда је 52 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“ бр.83/2019 од 

27.11.2019.године, односно до 20.01.2020.године до 10:00 часова.  

 

Понуђач може поднети само једну понуду, у коверти/кутији затвореној на начин да се 

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

Понуда приспела по истеку датума и сaта одређених у овом позиву, сматраће се 

неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити 

неотворену. 

На коверту/кутију понуђач обавезно ставља назнаку: „ЈАВНА НАБАВКА ЗА 

ДОДЕЛУ ЈАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ БЕЗ 

ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈПП ЗА 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ФИНАНСИРАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОДНОСНО 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА СА ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ“  редни 

број 1.3.32. као и податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона, електронској 

пошти и имену и презимену лица за контакт.  

 

8. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се по 

истеку рока за подношење понуда, у просторијама Градске управе за опште и 

заједничке послове и имовину Града Сремска Митровица у Сремској Митровици, 

улица Светог Димитрија бр. 13, дана 20.01.2020.године у 11:00 часова. 

 

Отварању понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. 

 

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања 

понуда, дужан је да комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. Овлашћење 

на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за аквтивно учешће у 

поступку јавног отварања понуда мора бити оверено печатом, потписано од стране 

овлашћеног лица понуђача и заведено. Уколико представник понуђача не достави 

наведено овлашћење, биће третиран као општа јавност и неће моћи да активно 
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учествује у поступку отварања понуда. Уколико отварању понуда присуствује законски 

заступник понуђача, неопходно је да се такав легитимише путем извода из АПР-а  и 

личног документа (лична карта, пасош). Уколико законски  заступник понуђача не 

достави извод из АПР-а, комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу 

података на сајту Агенције за привредне регистре, на основу презентованог личног 

документа. 

 

10. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од 

дана отварања понуда. 

 

11. Контакт подаци: Све информације или додатна објашњења у вези са припремањем 

понуде могу се добити путем и-мејла:  javnenabavke.sm@yahoo.com    

mailto:javnenabavke.sm@yahoo.com

