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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), и  Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 

104/2016), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 86/15), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 

404-399/2019-V од 22. новембра 2019. године и Решења о образовању комисије за јавну 

набавку број 404-399/2019 од 22. новембра 2019. године припремљена је:   
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу:  

        Наручилац:   Град Сремска Митровица, Градска управа за опште и заједничке 

послове и имовину и Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске 

послове (заједничка набавка) 

        Адреса: Светог Димитрија бр. 13, Сремска Митровица  

        Интернет страница: http://www.sremskamitrovica.rs/ 

        Матични број: 08898774 

        Пиб: 105935357 

2. Врста поступка јавне набавке:  

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу 

са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС” 

број 88/11, 15/16 и 104/16) Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 

набавке. 

3. Предмет јавне набавке:  

Предмет јавне набавке: Одабир приватног партнера за реализацију Пројекта 

јавно-приватног партнерства за пројектовање, финансирање, реконструкцију, 

односно рехабилитацију и одржавање локалне путне инфраструктуре на 

територији града Сремска Митровица са јавним плаћањем 

Назив односно ознака из општег речника јавних 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; 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; остале јавне услуге 

98000000; комуналне услуге 65000000, 65500000. 

4. Циљ поступка: 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавно-приватном 

партнерству 

5. Напомена уколико је у питању резервисана набавка: 

У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка. 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: 

http://www.sremskamitrovica.rs/
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У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска лицитација. 

7. Контакт: 

Служба за јавне набавке, Градска управа за опште и заједничке послове и 

имовину града Сремска Митровица, Имејл: javnenabavke.sm@yahoo.com, 

рок за достављање понуда је 52 дана (педесетдва дана) од дана објављивања 

јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије“ у складу са чланом 22. и 

23. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“, бр. 

88/11, 15/16 и 104/16) односно до 20.01.2020. године до 10,00 часова.  

 

Јавни позив и конкурсна документација су објављени на Порталу Управе за 

јавне набавке и интернет страници Наручиоца, а јавни позив је објављeн и на 

интернет страници Tenders Electronic Daily - интернет издању додатка Службеном 

листу Европске уније и једном домаћем листу. 
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 II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Опис предмета набавке:  

- Предмет јавне набавке у отвореном поступку јавне набавке је одабир 

приватног партнера за реализацију Пројекта јавно-приватног партнерства за 

пројектовање, финансирање, реконструкцију, односно рехабилитацију и 

одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Сремска 

Митровица са јавним плаћањем. 

- Назив односно ознака из општег речника јавних 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; 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; остале јавне услуге 98000000; 

комуналне услуге 65000000, 65500000. 

 

2. Партије: 

Не обликује се набавка по партијама. 

 

3. Врста оквирног споразума: 

Отворени поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
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III  ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА  

ЗА ЧИЈУ РЕАЛИЗАЦИЈУ СЕ БИРА ПРИВАТНИ ПАРТНЕР 

 

Предмет Пројекта јавно-приватног партнерства је пројектовање, финансирање, 

реконструкцијa, односно рехабилитацијa и одржавање локалне путне инфраструктуре на 

територији града Сремска Митровица са јавним плаћањем (availability payment). 

 

Постојеће стање многих улица, обухваћених Пројектом је веома лоше, што отежава 

прилазе објектима у неповољним временским условима. Одводњавање многих улица 

такође није решено. Потребно је урадити модернизацију и изградња асфалтног коловоза 

са банкинама од дробљеног камена. 

 

Реконструкција јавног пута подразумева извођење радова на постојећем путу и 

заштитном појасу са припадајућим објектима пута којима се могу променити 

геометријски елементи, положај или опрема постојећег пута са циљем унапређења 

функционалних и конструктивних карактеристика пута у целини или његових појединих 

елемената или објеката.  

 

Рехабилитација јавног пута подразумева врсту одржавања, тј. извођење радова на 

јавном путу и путном објекту у границама путног земљишта, ради очувања 

карактеристика јавног пута у истом или приближно истом стању које је било у тренутку 

његове изградње или последње реконструкције.  

 

Радови на рехабилитацији јавног пута нарочито обухватају:  

1) обнављање и замену дотрајалих коловозних конструкција, односно њених делова а 

нарочито наношење новог асфалтног слоја одређене носивости по целој ширини 

постојећег коловоза;  

2) постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима;  

3) обраду површине коловозног застора или заптивање;  

4) замену сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, 

лежишта, оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, 

надвожњацима, подвожњацима и вијадуктима;  

5) постављање система, опреме и уређаја из члана 14. Закона о путевима за чије 

постављање није потребно прибавити грађевинску дозволу;  

6) поправку оштећених потпорних, обложних и порталних зидова;  
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7) замену дренажних и система за одводњавање јавног пута и путног објекта.  

 

Одржавање јавног пута подразумева извођење радова и обављање услуга у оквиру 

постојећег путног земљишта којима се обезбеђује очување карактеристика пута у стању 

које је било у тренутку његове изградње или реконструкције и може бити редовно, 

рехабилитација и ургентно. 

 

1. Главни путни правци који су обухваћени Предметом Уговора о ЈПП 

Од приватног партнера се очекује да обухвати следеће путне правце: 

 

1 БЕШЕНОВО дужина ширина 
ПОВРШИНА 

m2 

     
1 

Улица Пут до гробља 

дужина 160 ширине 3,3 m 
160.00 3.30 528.00 

    

   
2 БОСУТ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     
1 

Улица Савска 

дужина 600 ширине 3,3 m 
800.00 3.50 2,800.00 

    

   
3 ВЕЛИКИ РАДИНЦИ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     
1 

Улица Тапије 

дужина 150 m ширина 3m 
150.00 3.00 450.00 

    

   
4 ГРГУРЕВЦИ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Водна 

дужина 170 m ширина 

2,5m 

170.00 2.50 425.00 

2 

Улица Фрушкогорска 

дужина 200 m ширина 

3,3m 

200.00 3.30 660.00 

    

       370.00   1,085.00 

     
5 ДИВОШ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 
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1 
Улица Кондића сокак 

дужина 270m ширина 3m 
270.00 3.00 810.00 

2 
Улица Митровића сокак 

дужина 190m ширина 3m 
190.00 3.00 570.00 

    

       460.00   1,380.00 

     
6 ЗАСАВИЦА II дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Александра 

Марковића 

дужина 100m ширина 3,5 

m 

100.00 3.50 350.00 

    

   
7 ЈАРАК дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     
1 

Улица Савски пут 

дужина 180 m ширина 3 m 
180.00 3.00 540.00 

2 

Улица Нова ка Васицу 

дужина 150 m ширина 3,3 

m 

150.00 3.30 495.00 

3 

Улица Кудоска 

дужина 110 m ширина 3,3 

m 

110.00 3.30 363.00 

    

       440.00   1,398.00 

     
8 КУЗМИН дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Кајке Докић 

дужина 550 m ширина 

3,3m 

550.00 3.30 1,815.00 

2 

 од Улица Железничке до 

Улице Змај Јовине 

дужина 450 m ширина 

3,3m 

450.00 3.30 1,485.00 

3 
Улица Планинска 1 

дужина 260 m ширина 3m 
260.00 3.00 780.00 

    

       1,260.00   4,080.00 
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9 ЛАЋАРАК дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Церска 

дужина 1000m ширина 

4,5m 

1,000.00 4.50 4,500.00 

2 

 Улица Кикина 

дужина 870 m ширина 

3,3m 

870.00 3.30 2,871.00 

3 

Улица Бела Ружа 

дужина 300 m ширина 5 m 

и 3 крака дужине 40 m 

ширина 3,3 m 

420.00 
5,0m и 3,3m  

краци 
1,896.00 

4 

Улица Ниска 

дужина 1200 m ширина 

3,5 m 

1,200.00 3.50 4,200.00 

5 

Улица Карађорђева 

дужина 800 m ширина 3,3 

m 

800.00 3.30 2,640.00 

    

       4,290.00   16,107.00 

     
10 ЛЕЖИМИР дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Фрушкогорска 

крак 1 

дужина 200 m ширина 

3,3m 

200.00 3.30 660.00 

2 
Улица Новосадска 

дужина 350 m ширина 3m 
350.00 3.00 1,050.00 

    

       550.00   1,710.00 

     
11 МАНЂЕЛОС дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Пинкијева 

дужина 600m ширина 3,3 

m 

600.00 3.30 1,980.00 
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12 МАРТИНЦИ дужина ширина 
ПОВРШИНА 

m2 

     
1 

Улица Савска 

дужина 80 m ширина 4m 
80.00 4.00 320.00 

2 
Улица Војводе Мишића 

дужина 400 m ширина 4m 
400.00 4.00 1,600.00 

3 

Улица Путничка 

дужина 170 m и 120 m 

ширина 3m 

290.00 3.00 870.00 

    

       770.00   2,790.00 

     
13 

МАЧВАНСКА 

МИТРОВИЦА 
дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Војводе Мишића 

дужина 300 m ширина 

3,0m 

300.00 3.00 900.00 

    

   
14 РАДЕНКОВИЋ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Борачка 

дужина 650 m ширина 

4,2m 

650.00 4.20 2,730.00 

    

   
15 НОЋАЈ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица A Мијаиловића 

дужина 750 m ширина 

5,9m 

750.00 5.90 4,425.00 

    

   
16 РАВЊЕ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица између Улица 

Краља Петра и Улице 

Кнеза Милоша 

дужина 700 m ширина 3,0 

m 

700.00 3.00 2,100.00 
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2 

Улица Краља Петра I 

дужина 250 m ширина 3,0 

m 

250.00 3.00 750.00 

    

       950.00   2,850.00 

     
17 САЛАШ НОЋАЈСКИ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Пут до гробља 

дужина 320 m ширина 

3,1m 

320.00 3.10 992.00 

    

   
18 СРЕМСКА РАЧА дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Каља 

дужина 250 m ширина 

3,0m 

250.00 3.00 750.00 

2 
Улица Пионирска 

дужина 400 m ширина 5m 
400.00 5.00 2,000.00 

3 

Улица 4 јула 

дужина 100 m ширина 

3,3m 

100.00 3.30 330.00 

    

       750.00   3,080.00 

     
19 ЧАЛМА дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Планинска 

дужина 700 m ширина 

5,6m 

700.00 5.60 3,920.00 

    

   

     
20 ШАШИНЦИ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Светозара 

Милетића 

дужина 260 m ширина 

3,3m 

260.00 3.30 858.00 
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2 

Прилаз до игралишта 

дужина 100 m ширина 3,0 

m 

100.00 3.00 300.00 

3 
Паркинг на центру 

дужина 288 m2  
    288.00 

    

       360.00   1,446.00 

     
21 ШИШАТОВАЦ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     
1 

Улица Партизанска 

дужина 175 m ширина 3m 
175.00 3.00 525.00 

2 
Улица Планинска 1 

дужина 75m ширина 2,8m 
75.00 2.80 210.00 

3 
Улица Планинска 2 

дужина 60m ширина 2,8m 
60.00 2.80 168.00 

    

       310.00   903.00 

     
  УКУПНО дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

  

15,040.00 

 

55,904.00 

 

Потребно је анализирати постојеће стање коловоза, извршити истражне геотехничке 

радове. На основу резултата истражних радова обрадити постојеће стање и приказати у 

Геомеханичком елаборату. На предметним путним правцима дефинисати саобраћајно 

оптерећење узимајући у обзир планиране и постојеће локације Индустријских зона на 

територији Града. 

  

На основу свих прикупљених података из истражних радова дати мере за санацију и 

ојачање коловозне конструкције. Препоручени пројектни период за димензионисање 

коловозне конструкције је 15 година. 

 

Приликом дефинисања решења за санацију коловозне конструкције могуће је мењати 

постојеће нивелете коловоза, где је потребно.  

 

Поред предметних путева, урадити стабилизоване банкине од дробљеног каменог 

агрегата. Потребно је урадити и аутобуска стајалишта, где је примењиво, као и 

хоризонталну сигнализацију. 
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У склопу пројектно – техничке документације потребно је урадити Пројекат изведеног 

стања саобраћајница, који обухвата све изведене радове у складу са уговором 

примењујући важеће стандарде и прописе за ову врсту посла. 

 

Град ће обезбедити техничку документацију за локације на којима постоје већ урађени 

пројекти, а за преостале деонице је потребно урадити пројектно – тахничку 

документацију како је напред наведено, а у складу са Законом о планирању и изградњи, с 

тим да будући приватни партнер није дужан да користи постојеће пројекте, нити се 

његове обавезе могу умањити нити одговорност смањити услед чињенице да су му 

предати одређени постојећи пројекти, односно техничка документација. 

 

2. Одржавање осталих путева обухваћено Уговором о ЈПП  

 

Предмет овог уговора, обухвата и одржавање путева и улица и других саобраћајних 

површина на територији Града Сремска Митровица које нису обухваћене 

реконструкцијом, односно рехабилитацијом описаној у предмету из тачке 1. изнад до 

максималног годишњег износа од 80 милиона РСД са ПДВ-ом за радове по налогу Јавног 

партнера – Града Сремска Митровица. Накнада (за одржавање) би се плаћала од прве до 

шесте године уговореног периода пројекта. 

Град Сремска Митровица ће се обавезати будућим Јавним уговором да све захтеве за 

редовно одржавање локалних путева упућује изабраном приватном партнеру за 

конкретне радове на одржавању у оквиру годишње максимално расположивог износа, у 

складу са јединичним ценовником Града Сремска Митровица, односно тог ценовника 

умањеног за % умањења дат у конкретној понуди најповољнијег понуђача. 

 

 

ПРЕГЛЕД УСЛОВА, ЗАХТЕВА И НАЧИНА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛУГА КОРИСНИЦИМА ОД СТРАНЕ ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРА, КАО ШТО ЈЕ ПРОЈЕКТНИ КВАЛИТЕТ, СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

РЕЗУЛТАТА ЗА УСЛУГЕ ИЛИ НИВО ЦЕНА, И СЛ. 

 

 Да би потенцијални приватни партнер могао да учествује у реализацији 

предложеног пројекта у граду Сремска Митровица, мора да испуни одређене услове: 

 Основни услов за учешће је поседовање одговарајућих квалификација у 

реализацији истоврсних пројеката, финансијски капацитет и доказан бонитет и 

референце корисника досадашњих реализованих пројеката. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Бр. 404-399/2019-V 

Дана: 27.11.2019. године 

Светог Димитрија 13 

22000 Сремска Митровица 

 

 

 

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 

чл. 75. Закона, и то: 

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст.1. тач.1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст.1 тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст.1 тач.4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које призилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 

својине (чл. 75. ст.2. Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане 

чл. 76. Закона, и то: 

 

1)да располаже финансијским капацитетом :  

1) да укупна oбртна имовина, односно обрт (current assets and/or turnower) подноисоца 

понуде на дан 31. децембра 2018. године, односно за последње три године мора бити 

најмање 1.200.000.000,00 динара. 

2) да понуђач не сме, у периоду од 01.01.2017. године до дана објављивања позива за 

подношење понуда бити у блокади на пословном рачуну дуже од 30 дана непрекидно 

 

2) да располаже пословним капацитетом: да је подносилац понуде у последњих 5 (пет) 

година од дана објављивања јавног позива на Порталу управе за јавне набавке имао 
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изведене радове на изградњи, реконстуркцији и одржавању објеката путне 

инфраструктуре, односно у области нискоградње, у вредности од најмање 600.000.000,00 

динара без ПДВ-а. 

 

3) да располаже са довољним техничким капацитетом: да подносилац понуде има у 

власништву, закупу или лизингу следеће машине:  

1) асфалтна база капацитета мин. 200 тона/сат која мора бити удаљена највише 70 km од 

дела града у којем се реализује Пројекат ЈПП и за коју је издата употребна дозвола у 

складу са законом (1 ком), 

2) финишер (2 ком),  

3) финишер до 2м (1 ком),  

4) камион кипер (5 ком),  

5) глодалица (1 ком),  

6) ваљак (10 ком),  

7) грејдер (2 ком),  

8) булдозер (1 ком),  

9) багер (5 ком). 

 

4) да располаже довољним кадровским капацитетом: да подносилац понуде има 

најмање следеће запослене по било ком основу у складу са одредбама Закона о раду, и 

то: инжењера (2), асфалтера (5), руковаоца (10), возача (7), помоћних радника (10). 

Инжењери морају имати најмање једну од наведених лиценци: 410 или 412 или 415 или 

418 или 812. 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду (конзорцијум). 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, односно јавног уговора, а који 

обавезно садржи: 

 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу, односно на начин дефинисан у напред наведеном споразуму/уговору о 

конзорцијуму (у складу са чланом 16. Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, односно јавног уговора, као и у складу са чланом 81. Закона о 

јавним набавкама). 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.  

Сваки члан конзорцијума/групе понуђача може непосредно или посредно 

учествовати истовремено само у једном конзорцијуму/групи понуђача.  

Члан групе не може учествовати у поступку доделе као самостални кандидат или 

понуђач. Одступање од овог правила доводи до дисквалификације свих 

група/конзорцијума у којима тај члан учествује и до дисквалификације тог члана ако 

учествује самостално.  
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

Приликом разматрања квалификација групе/конзорцијума, наручилац разматра 

способности сваког члана групе/конзорцијума и оцењује да ли су квалификације 

конзорцијума узете заједно довољне и одговарајуће да се испуне обавезни и додатни 

услови. 

Уговор о конзорцијуму може да садржи одредбе којима се ограничава 

одговорност појединих чланова конзорцијума док најмање један члан конзорцијума мора 

да буде неограничено одговоран. 

 Додатни услови не могу се доказивати нити испунити преко подизвођача. 

Обавеза је понуђача да обиђе и изврши увид у стање коловоза на улицама и 

путевима граду Сремска Митровица наведених у предмету јавно-приватног 

партнерства за чију реализацију се бира приватни партнер у овом поступку. 

Обилазак и увид у стање коловоза на улицама и путевима граду Сремска 

Митровица, наведених у предмету јавно-приватног партнерства, понуђач је дужан 

да изврши заједно са Наручиоцем, о чему се ће понуђач сачинити изјаву на обрасцу 

XXI. 

Обилазак и увид се организује сваког петка од дана објављивања јавног позива до 

истека рока за достављање понуда у времену од 09:00 до 14:00 часова и може се 

заказати подношењем захтева на имејл: javnenabavke.sm@yahoo.com или писаним 

захтевом упућеним на адресу Наручиоца. 

 

1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

1.1.Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

1) Услов из члан 75. ст. 1. тач. 1) Закона- Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда за правно лице; 

односно Извод из одговарајућег регистра за предузетника. 

2) Услов из члана 75. ст. 1. тач. 2) Закона- Доказ: Правна лица 1) извод из казнене 

евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 

да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави 

доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 

mailto:javnenabavke.sm@yahoo.com
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односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалиште). Доказ не може бити 

старији од два месеца пре дана отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона- Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације-

Доказ не може бити старији од два месеца пре дана отварања понуда; 

4) Услов из члана 75. ст. 2.- Доказ: потписан и оверен образац изјаве (Образац изјаве 

под римским бројем XIII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача/конзорцијум, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача/конзорцијума. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача/конзорцијум, понуђач је дужан да за сваког 

члана групе/конзорцијума достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 

1. тач. 1) до 4), Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача/конзорцијума 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

 

Додатне услове група понуђача/конзорцијум испуњава заједно. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

Понуђач не може преко подизвођача доказивати испуњеност додатних услова. 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова Понуђач доказује према табели наведеној у 

делу конкурсне документације Упутство понуђачима како да сачине понуду Табела 1.3. 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. Понуђачи који су уписани у регистар понуђача нису 

дужни да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова (члан 78. 

Закона). Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 

на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе, Образац изјаве на основу члана 79. став 10. ЗЈН 

глава XVII. 
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења јавног уговора, односно током важења јавног уговора о 

јавно-приватном партнерству и да је документује на прописани начин. 

 

Достављање уговора о пословно-техничкој сарадњи у циљу испуњавања било код доказа 

из предметне јавне набавке није дозвољено. 

 

1.2 Испуњеност додатних услова за учешће у  поступку предметне јавне набавке 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

A) ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

1. Услов: Укупна oбртна имовина, односно обрт (current assets and/or turnower) понуђача 

на дан 31. децембра 2018. године, односно за последње три године мора бити најмање 

1.200.000.000,00 динара. 

2. Услов: Понуђач не сме у периоду од 01.01.2017. године до дана објављивања позива 

за подношење понуда бити у блокади на пословном рачуну дуже од 30 дана непрекидно 

 

1. Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне 

регистре за бонитет (БОН-ЈН), или биланс стања и успеха за период за претходне три 

године (или доказ надлежног органа земље у којој је понуђач регистрован) 

2. Доказ потврда о броју дана неликвидности коју издаје НБС, Одељење за принудну 

наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате (или доказ надлежног 

органа земље у којој је понуђач регистрован). 

 

Б) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ (докази о референцама) 

 

Услов: 

- Понуђач мора да је у последњих 5 (пет) година од дана објављивања јавног позива на 

Порталу управе за јавне набавке извео радове на изградњи, реконструкцији и одржавању 

објеката путне инфраструктуре, односно у области нискоградње, у вредности од најмање 

600.000.000,00 динара без ПДВ-а,  

 

Докази: 
- Потврде инвеститора о изведеним радовима, односно пруженим услугама.  

 

В)  ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Услов: Понуђач мора да има у власништву, закупу или лизингу најмање: 

 

  

р.б.  

 

Опрема-тех.карактеристике минимални број 

1 Aсфалтна база капацитета мин. 200 

тона/сат која мора бити удаљена 

(1) 



20 
 

највише 70 km од дела града у којем 

се реализује Пројекат ЈПП и за коју је 

издата употребна дозвола у складу са 

законом 

2 финишер  (2) 

3 финишер до 2м  (1) 

4 камион кипер  (5) 

5 глодалица  (1) 

6 ваљак  (10) 

7 грејдер  (2) 

8 булдозер  (1) 

9 багер  (5) 

 

Докази које треба приложити за техничку опремљеност: 

 

    - Изјава о техничком капацитету (образац бр.XVI) 

    - Извод из Пописне листе основних средстава или књиговодствене картице основних 

средстава (маркирати тражену механизацију и опрему на пописној листи) или копије 

уговора о куповини за механизацију и опрему у сопственом власништву, односно копије 

уговора о лизингу за механизацију и опрему чији је понуђач корисник у складу са 

прописима о лизингу, уговор о закупу за тражену опрему. 

За опремљеност транспортним средствима (возилима) доставити уз горе наведено и 

копије саобраћајних дозвола са фотографијама регистрационих налепница. 

 

Г)  КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

Услов: Понуђач је дужан да има најмање следећа лица радно ангажована по било ком 

основу сходно одредбама Закона о раду, и то: 

р.б.  

 

Занимање Тражена лиценца Минимални захтевани 

број 

1 инжењер 

 

Инжењери морају 

имати најмање једну 

од наведених 

лиценци: 410 или 

412 или 415 или 418 

или 812. 

(2) 

2 асфалтер  (5) 

3 руковаоц  (10) 

4 возач  (7) 

5 помоћни радник  (10) 

 

Доказ: Документи којим се доказује испуњеност кадровских услова 

 

- Изјава о кадровском капацитету (образац бр.XV) 

- за дипл.инжењере: копија лиценци и  потврда да су лиценце важеће (уколико су издате 

од стране Инжењерске коморе Србије) или само копија лиценце издате од стране 

министарства надлежног за послове грађевинарства.  



21 
 

 

Као доказ о радном ангажовању доставити уговоре о раду и М обрасце за лица у радном 

односу или фотокопију уговора о делу или о привременим и повременим пословима или 

са М обрасцима или извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по 

одбитку ППП-ПД пријаве (или доказ надлежног органа земље у којој је понуђач 

регистрован), са посебно обележеним именима и презименима за лица тражена 

конкурсном документацијом. За лица ангажована путем уговора о допунском раду 

доставља се копија уговора и М-УН образац. 
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1.3. табеларни преглед доказа 

Бр Условвв Доказ за домаће понуђаче као правна 

лица 

Доказ за стране понуђаче као правна лица 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

ОБАВЕЗАН 

Да је понуђач регистрован 

код надлежног органа, 

односно уписан у 

одговарајући регистар 

 

 

 

 

Извод изрегистра Агенције за привредне 

регистре, односно извода из регистра 

надлежног Привредног суда 

Извод из регистра надлежног органа - НА 

ЈЕЗИКУ ЗЕМЉЕ У КОЈОЈ ПОНУЂАЧ ИМА 

СЕДИШТЕ СА ПРЕВОДОМ НА СРПСКИ ЈЕЗИК 

ИЛИ 

Писана изјава, датa под кривичном и 

материјалном одговорношћу, оверена пред 

судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом 

државе понуђача којом се потврђује да се 

наведени доказ не издаје у држави у којој 

Понуђач има седиште и да Понуђач испуњава 

обавезaн услов дефинисан у колони „Услов“. 

Образац XIX 
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2. 

 

 

ОБАВЕЗАН 

Да Понуђач и његов 

законски заступник није 

осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан 

организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за 

кривична дела против 

привреде, кривична дела 

против животне средине, 

кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело 

преваре 

 

 

 

Извод из казнене евиденције основног и 

вишег суда на чијем је подручју седиште 

домаћег правног лица,односно седиште 

представништва или огранка страног 

правног лица и Извода из казнене 

евиденције Посебног одељења (за 

организовани криминал) Вишег суда у 

Београду, и Уверење из казнене 

евиденције надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова за 

сваког законског заступника Понуђача 

(физичко лице). 

Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног органа да Понуђач (правно лице) и 

његов законски заступник (физичко лице), односно 

сви законски заступници уписани у извод из 

регистра надлежног органа нису осуђивани за неко 

од кривичних дела која су дефинисана у пољу 

„Услов“- НА ЈЕЗИКУ ЗЕМЉЕ У КОЈОЈ 

ПОНУЂАЧ ИМА СЕДИШТЕ СА ПРЕВОДОМ НА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

ИЛИ 

Писана изјава, датa под кривичном и материјалном 

одговорношћу, оверена пред судским или 

управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом државе понуђача којом се 

потврђује да се наведени доказ не издаје у држави у 

којој Понуђач има седиште и да Понуђач испуњава 

обавезaн услов дефинисан у колони 

„Услов“.Образац XIX 

 

ДОКАЗ НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
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Бр 

 Услов   

Доказ за домаће понуђаче као правна лица 

 

Доказ за стране понуђаче као правна лица 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

ОБАВЕЗАН 

Да је понуђач измирио 

доспеле порезе и друге јавне 

дажбине у складу са 

прописима Републике Србије 

или стране државе кад има 

седиште на њеној територији 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уверења Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе Или 

Уверење надлежне локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода ИЛИ Потврдa 

органа надлежног за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације. 

Потврда надлежног пореског органа и 

организације обавезног социјалног осигурања да је 

Понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима државе на чијој 

територији има седиште-НА ЈЕЗИКУ ЗЕМЉЕ У 

КОЈОЈ  ПОНУЂАЧ ИМА СЕДИШТЕ СА 

ПРЕВОДОМ НА СРПСКИ ЈЕЗИК ИЛИ 

Писана изјава ,датa под кривичном и 

материјалном одговорношћу, оверена пред 

судским или управним органом, јавним 

бележником  или другим надлежним органом 

државе понуђача којом се потврђује да се 

наведени доказ не издаје у држави у којој Понуђач 

има седиште и да Понуђач испуњава обавезaн 

услов дефинисан у колони„Услов“.Образац XIX 
ДОКАЗ НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

 

 

4. 

ОБАВЕЗАН 

Да је понуђач при 

састављању понуде 

поштовао обавезе које 

произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима 

рада, заштити животне 

средине, као и да нема 

забрану обављања 

делатности која је на снази у 

време подношења понуде 

Попуњен и потписан Образац XIV Образац 

мора да буде потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду 

подноси група понуђача, потребно је да се 

Образац XIV копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и овери потписом 

овлашћеног лица за сваког понуђача из 

групе понуђача, посебно. 

 

 

 

Попуњен и потписан Образац XIV. Образац мора 

да буде потписан од стране овлашћеног лица 

понуђача. Уколико понуду подноси група 

понуђача, потребно је да се Образац XIV копира 

у довољном броју примерака, да се попуни и 

овери потписом овлашћеног лица за сваког 

понуђача из групе понуђача, посебно. 
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5 

 

 

ДОДАТНИ 

Финансијски капацитет и 

бонитет 

- Извештај о бонитету за јавне набавке који 

издаје Агенција за привредне регистре за 

бонитет (БОН-ЈН) или Биланс стања и 

биланс успеха Понуђача за претходне три 

године.  

 

-Потврда Народне  банке  Србије  о  броју  

дана  неликвидности  за  период  од  

01.01.2017. године до дана објављивања 

позива за подношење понуде. 

Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје 

Агенција за привредне регистре за бонитет (БОН-

ЈН) или Биланс стања и биланс успеха Понуђача за 

претходне три године. 

 

-Потврда Народне  банке  Србије  о  броју  дана  

неликвидности  за  период  од  01.01.2017 .године 

до дана објављивања позива за подношење понуде 

(или доказ надлежног органа земље у којој је 

понуђач регистрован). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бр 

Услов  

Доказ за домаће понуђаче као правна 

лица 

 

Доказ за стране понуђаче као правна лица 

 

 

 

 

 

6. 

 

ДОДАТНИ 

Пословни капацитет (Понуђач 

мора да је у последњих 5 (пет) 

година од дана објављивања 

јавног позива на Порталу 

управе за јавне набавке, извео 

радове на изградњи, 

реконструкцији или 

одржавању  објеката путне 

инфраструктуре, односно у 

области нискоградње, у 

вредности од најмање 

600.000.000,00 динара без 

ПДВ-а). 

 

 

- Потврде инвеститора о изведеним 

радовима, односно пруженим услугама 

(попуњен и потписан образац XVIII). 

Уз потврде доставити прву и последњу 

страну окончане ситуације, односно 

рачуна, на којима се може видети 

укупна вредност радова/услуга без 

ПДВ-а и овера наручиоца (потпис 

овлашћеног лица). и 

- Образац изјаве о референтној листи 

(попуњен и потписан образац XVII). 

 

- Потврде инвеститора о изведеним радовима, 

односно пруженим услугама (попуњен и 

потписан образац XVIII). Уз потврде 

доставити прву и последњу страну окончане 

ситуације, односно рачуна, на којима се 

може видети укупна вредност радова/услуга 

без ПДВ-а и овера наручиоца (потпис 

овлашћеног лица). (или други доказ валидан у 

земљи у којој је понуђач регистрован) 

- и 

- Образац изјаве о референтној листи (попуњен 

и потписан образац XVII). 
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7. 

 

 

ДОДАТНИ 

Технички капацитет према 

условима из главе V 

Конкурсне документације. 

 

Изјава о техничком капацитету (образац 

XVI) 

    - Извод из Пописне листе основних 

средстава или књиговодствене картице 

основних средстава (маркирати тражену 

механизацију и опрему на пописној 

листи) или копије уговора о куповини за 

механизацију и опрему у сопственом 

власништву, односно копије уговора о 

лизингу за механизацију и опрему чији је 

понуђач корисник у складу са прописима о 

лизингу, уговор о закупу за тражену 

опрему. 

За опремљеност транспортним средствима 

(возилима) доставити уз горе наведено и 

копије саобраћајних дозвола и фотографије 

регистрационих налепница. 

Изјава о техничком капацитету (образац XVI) 

    - Извод из Пописне листе основних средстава 

или књиговодствене картице основних средстава 

(маркирати тражену механизацију и опрему 

на пописној листи) или копије уговора о 

куповини за механизацију и опрему у 

сопственом власништву, односно копије уговора 

о лизингу за механизацију и опрему чији је 

понуђач корисник у складу са прописима о 

лизингу, уговор о закупу за тражену опрему. 

За опремљеност транспортним средствима 

(возилима) доставити уз горе наведено и копије 

саобраћајних дозвола и фотографије 

регистрационих налепница. 

 

8. 

 

 

ДОДАТНИ 

Кадровски капацитет –  

запослена лица по било ком 

основу према условима из 

главе V Конкурсне 

документације. 

Изјава о кадровском капацитету (образац 

XV) 

- за дипл.инжењере:  копија лиценци и  

потврда да су лиценце важеће (уколико су 

издате од стране Инжењерске коморе 

Србије) или само копија лиценце издате од 

стране министарства надлежног за послове 

грађевинарства. 

Као доказ о радном ангажовању доставити 

уговоре о раду и М обрасце за лица у 

радном односу или фотокопију уговора о 

делу или о привременим и повременим 

пословима или са М обрасцима или извод 

из појединачне пореске пријаве за порез и 

доприносе по одбитку ППП-ПД пријаве 

(или доказ надлежног органа земље у којој 

Изјава о кадровском капацитету (образац XV) 

- за дипл.инжењере:  копија лиценци и  потврда 

да су лиценце важеће (уколико су издате од 

стране Инжењерске коморе Србије) или само 

копија лиценце издате од стране министарства 

надлежног за послове грађевинарства. 

Као доказ о радном ангажовању доставити 

уговоре о раду и М обрасце за лица у радном 

односу или фотокопију уговора о делу или о 

привременим и повременим пословима или са М 

обрасцима или извод из појединачне пореске 

пријаве за порез и доприносе по одбитку ППП-

ПД пријаве (или доказ надлежног органа земље 

у којој је понуђач регистрован), са посебно 

обележеним именима и презименима за лица 

тражена конкурсном документацијом. За лица 
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9. 

 

 

Образац понуде 

Попуњен и потписан Образац VII 

У случају  заједничке понуде – попуњен и 

потписан Образац VIII за све чланове  

групе понуђача 

У  случају  понуде  са  подизвођачима -  

попуњен и потписан Образац IX за све 

Подизвођаче. 

Попуњен и потписан Образац VII 

У случају  заједничке понуде – попуњен и 

потписан Образац VIII за све чланове  групе 

понуђача 

У  случају  понуде  са  подизвођачима -  попуњен 

и потписан Образац IX за све Подизвођаче. 

10. 
Образац структуре укупне 

годишње накнаде  

Попуњен и потписан Образац  XI Попуњен и потписан Образац XI 

11. 
Изјава о независној понуди Попуњен и потписан Образац XIII Попуњен и потписан Образац XIII 

12. 
Модел уговора Попуњен и потписан Образац X Попуњен и потписан Образац X 

13. 

Услучају заједничке понуде, односно Конзорцијума - Споразум којим се понуђачи из групе/Конзорцијума међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама, односно чланом 16. Закона о 

јавно-приватном партнерству и концесијама 

 

Уз понуду понуђач доставља и средство обезбеђења за озбиљност понуде у свему према Упутству понуђачима како да сачине понуду - 

глава V. 

ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ДОКАЗИ  ЗА ОБАВЕЗНЕ И ДОДАТНЕ УСЛОВЕ  - Докази којима Понуђач доказује испуњеност 

обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, а који су дефинисани у тачкама  од 1) до 4) ове табеле, као и доказе којима се 

доказује испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке а који су дефинисани у тачкама од 5) до 8) се подносе на 

званичном језику земље у којој понуђач има седиште са преводом на српски језик који је оверен од стране овлашћеног лица/преводиоца 

(судког тумача). 

НАПОМЕНА: Домаћи понуђач у смислу Закона о јавним набавкама Републике Србије, је правно лице резидент у смислу закона којим се 

уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.  

је понуђач регистрован), са посебно 

обележеним именима и презименима за 

лица тражена конкурсном документацијом. 

За лица ангажована путем уговора о 

допунском раду доставља се копија 

уговора и М-УН образац. 

ангажована путем уговора о допунском раду 

доставља се копија уговора и М-УН образац. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Бр. 404-399/2019-V 

Дана: 27.11.2019. године 

Светог Димитрија 13 

22000 Сремска Митровица 

 

 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач   је   у обавези   да   достави   понуду   у писаном   облику.   Понуда   и   остала 

документација која се односи на понуду мора бити на српском језику, осим доказа за 

испуњавање обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке дефинисаних у 

тачкама од 1) до 4) Табеле 1.3 конкурсне документације, који се подносе као оригинални     

документи на званичном језику земље у којој понуђач има седиште са преводом  на  

српски језик овереним од стране овлашћеног преводиоца. 

Ова конкурсна документација је сачињена на српском језику.  

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

- посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:  

Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се  

непосредно или путем поште, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна 

и недвосмислена, читко попуњена–откуцана или написана необрисивим мастилом и 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).   

Понуда се саставља тако што понуђач уноси тражене податке у обрасце који су 

саставни део конкурсне документације и доставља документа и доказе у складу са 

Јавним позивом за подношење понуда и овом конкурсном документацијом. 

Докази о испуњености услова могу се достављати у оригиналу или неовереној 

фотокопији. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

странама надлежних органа Републике Србије, при чему треба да у понуди наведе који 

су то докази и интернет адресе где се могу видети наведени докази. Понуђач је дужан да 

попуни и потпише обрасце из конкурсне документације. Обрасце понуђач мора 

попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља 

или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности 

попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. Обрасци из конкурсне документације 

попуњавају се и потписују, а све у складу са обрасцима и напоменама на обрасцима из 

конкурсне документације. Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, понуђач 

није у обавези да потпише и овери (нпр. ако понуђач наступа самостално не мора да 

потпише образац „изјава понуђача о ангажовању подизвођача“ и сл.), односно није 

дужан да их достави.  

Понуда се подноси у коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
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Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или непосредно на адресу 

Наручиоца, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – понуда за јавну набавку бр. 1.3.32 – 

Одабир приватног партнера за реализацију Пројекта јавно-приватног партнерства 

за пројектовање, финансирање, реконструкцију, односно рехабилитацију и 

одржавање локалне путне инфраструктуре на територији Града Сремска 

Митровица са јавним плаћањем (накнадом за доступност инфраструктуре)“. На 

полеђини коверте навести назив, адресу и телефон понуђача. Понуде се достављају у 

затвореној коверти, затворена на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана од 07,30 до 15,00 

часова, на адресу Јавног тела/Наручиоца – ул. Светог Димитрија бр. 13, Сремска 

Митровица. Крајњи рок за достављање понуда је 52 дана од дана објављивања позива за 

подношење понуда у „Службеном гласнику Републике Србије”, до 10,00 часова 

последњег дана рока. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се 

неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка 

отварања биће враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду 

примљене у писарницу Наручиоца) до 20.01.2020. године  до 10,00 часова без обзира на 

начин на који су послате.  

 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручилац ће понуђачу 

предати потврду о пријему понуде. У потврди о пријему понуде Наручилац ће навести 

датум и сат пријема понуде. 

 Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

 

- Обавезна садржина понуде је: 

1. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1 Доказе о испуњености обавезних и додатних услова према Табели 1.3 

2 Образац понуде број VI 

3 Образац   трошкова  припреме понуда 

* подноси се само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи 

њихову надокнаду 

4 Образац изјаве о независној понуди број XII 

5 Образац изјаве на основу чл. 79. ст. 10. ЗЈН образац број XVII 

* подноси се само ако понуђач има седиште у другој држави 

6 Образац изјаве да је понућач при састављању својих понуда поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне 

својине  образац број XIII 
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7 Образац изјаве понуђача о посети локације – образац број XXI 

8 Средство обезбеђења за озбиљност понуде 

 Гаранција за озбиљност понуде 

Уз понуду мора бити приложено средство финансијског обезбеђења – банкарска 

гаранција која служи као Гаранција за озбиљност понуде у висини од 3% од вредности 

понуде, важности минимум 120 дана од дана отварања понуда.  

 

 

Писмо о намерама за достављање банкарске гаранције за добро извршење посла 

Понуђач је дужан да уз понуду достави и оригинал писмо о намерама банке за давање 

гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, 

коју ће приватни партнер доставити јавном партнеру у року од 30 дана од дана 

потписивања јавног уговора са роком важности од најмање 12 месеци од дана ступања 

на снагу Јавног уговора и који ће је заменити у складу са одредбама Јавног уговора 

који је саставни део конкурсне документације тако да иста покрива читав период 

трајања Јавног уговора. 

 

 

2. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ДОСТАВЉА 

СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1 Доказе о испуњености обавезних и додатних услова према Табели 1.3 

2 Образац понуде  број VI 

3 Образац општи подаци о подизвођачима 

4 Образац трошкова припреме понуде 

* подноси се само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи 

њихову надокнаду 

5 Образац изјаве о независној понуди број XII 

6 Образац изјаве на основу чл.79. ст.10. ЗЈН образац број XVII 

* подноси се само ако понуђач има седиште у другој држави 

7 Образац изјаве понуђача о посети локације – образац број XXI 

8 Образац изјаве да је понућач при састављању својих понуда поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне 

својине образац број XIII 
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9 Средство обезбеђења за озбиљност понуде 

 

 Гаранција за озбиљност понуде 

Уз понуду мора бити приложено средство финансијског обезбеђења – банкарска 

гаранција која служи као Гаранција за озбиљност понуде у висини од 3% од вредности 

понуде, важности минимум 120 дана од дана отварања понуда.  

 

 

Писмо о намерама за достављање банкарске гаранције за добро извршење посла 

Понуђач је дужан да уз понуду достави и оригинал писмо о намерама банке за давање 

гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, 

коју ће приватни партнер доставити јавном партнеру у року од 30 дана од дана 

потписивања јавног уговора са роком важности од најмање 12 месеци од дана ступања 

на снагу Јавног уговора и који ће је заменити у складу са одредбама Јавног уговора 

који је саставни део конкурсне документације тако да иста покрива читав период 

трајања Јавног уговора. 

 

 

3. АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА 

ПОНУДА/ПОНУДА КОНЗОРЦИЈУМА 

1 Доказе о испуњености обавезних и додатних услова према Табели 1.3 

2 Образац понуде  број VI 

3 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача  број VII 

4 Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

5 Образац трошкова припреме понуде 

* подноси се само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи 

њихову надокнаду 

6 Образац Изјаве о независној понуди број XII 

* овај образац мора да се поднесе за сваког члана групе понуђача/конзорцијума 

понаособ, укључујући и овлашћеног представника групе понуђача/конзорцијума - 

носиоца посла 

* сваки понуђач из групе понуђача/конзорцијума укључујући и овлашћеног 

представника групе понуђача/конзорцијума - носиоца посла попуњава и потписује 

овај образац. 

7 Образац изјаве понуђача о посети локације – образац број XXI 
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8 Образац изјаве на основу чл.79. ст.10. ЗЈН образац број XVIII 

* подноси се само ако понуђач има седиште у другој држави 

9 Образац изјаве да је понућач при састављању својих понуда поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине број XIII 

10 Средство обезбеђења за озбиљност понуде 

 

 Гаранција за озбиљност понуде 

Уз понуду мора бити приложено средство финансијског обезбеђења – банкарска 

гаранција која служи као Гаранција за озбиљност понуде у висини од 3% од 

вредности понуде, важности минимум 120 дана од дана отварања понуда.  

 

 

Писмо о намерама за достављање банкарске гаранције за добро извршење посла 

Понуђач је дужан да уз понуду достави и оригинал писмо о намерама банке за 

давање гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности понуде без 

ПДВ-а, коју ће приватни партнер доставити јавном партнеру у року од 30 дана од дана 

потписивања јавног уговора са роком важности од најмање 12 месеци од дана ступања 

на снагу Јавног уговора и који ће је заменити у складу са одредбама Јавног уговора 

који је саставни део конкурсне документације тако да иста покрива читав период 

трајања Јавног уговора. 

 

 

-начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији односно 

података који морају бити њихов саставни део:  

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који 

су саставни део Конкурсне документације. Све обрасце оверева и потписује лице 

овлашћено за заступање. 

Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца 

и изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду. 

 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози. 

 

Понуда  не сме да садржи  речи  унете  између  редова,  брисане  речи или речи  

писане преко  других  речи,  изузев  када  је  неопходно   да  понуђач  исправи  грешке  

које  је направио. У том случају ће такве исправке бити оверене иницијалима особе или 

особа које су потписале понуду. 

 

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице 

понуђача потписује све обрасце из табеле 1. 
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АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ овлашћено 

лице понуђача потписује све обрасце из табеле 2. 

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА/КОНЗОРЦИЈУМ – 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА, група понуђача/конзорцијум може да се определи да обрасце 

дате у Конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе 

понуђача/конзорцијума или група понуђача/конзорцијум може да одреди једног 

понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у Конкурсној документацији 

(Споразум), изузев Обрасца изјаве о независној понуди и Обрасца изјаве на основу члана 

75. став 2. ЗЈН који морају бити потписани од стране сваког понуђача из групе 

понуђача/конзорцијума. У случају да се понуђачи определе да један од понуђача из групе 

понуђача/конзорцијума потписује обрасце из Конкурсне документације (изузев два 

наведена) то питање треба дефинисати Споразумом којим се понуђачи из групе 

понуђача/конзорцијума међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који чини саставни део заједничке понуде/понуде конзорцијума сходно члану 

81. ЗЈН, односно члану 16. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, како је 

то и објашњено у тачки 8) овог дела Конкурсне документације. 

3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ 

ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ 

ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА:  

Не обликује се набавка по партијама. 

 

4. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊA ПОНУДЕ СА 

ВАРИЈАНТАМА, УКОЛИКО ЈЕ ПОДНОШЕЊЕ ТАКВЕ ПОНУДЕ ДОЗВОЉЕНО: 

Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве 

понуде није дозвољена. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 

87. СТАВ 6. ЗАКОНА: 

Понуђач може, у року за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју 

понуду након подношења, под условом да Наручилац прими писмено обавештење о 

измени или повлачењу понуде до тог рока.  

Понуђач може да измени или повуче понуду писаним обавештењем пре рока за 

подношење понуда. Уколико се измена понуде односи на понуђену цену/тражену 

годишњу накнаду, цена/тражена годишња накнада мора да буде изражена у новчаном 

износу, а не у процентима. Уколико се измена понуде односи на понуђену годишњу 

накнаду/цену, понуђач је обавезан да достави писмено обавештење о укупној висини 

накнада/цени целокупне понуде, после измене, без и са пдв-ом, у супротном његова 

понуда биће одбијена као неприхватљива.  

Давање попуста на понуђену цену није дозвољено. 

Свако обавештење о изменама или повлачењу понуде мора бити припремљено, 

означено и достављено са ознаком на коверти „Измена понуде“ или „Повлачење понуде“ 

за ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 1.3.32 – Одабир приватног партнера за реализацију 

Пројекта јавно-приватног партнерства за пројектовање, финансирање, 
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реконструкцију, односно рехабилитацију и одржавање локалне путне 

инфраструктуре на територији Града Сремска Митровица са јавним плаћањем 

(накнадом за доступност инфраструктуре“. 

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.  

Ниједна понуда не може бити мењана, нити повучена у периоду између истека 

рока за подношење понуде и истека рока важења понуде. Повлачење у том периоду има 

за последицу наплату средства обезбеђења понуде. 

 

 

6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО 

ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ/ПОНУДИ КОЗОРЦИЈУМА ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА 

УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА: 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда/понуда конзорцијума. 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног 

става ове подтачке (став 4. члана 87. ЗЈН). 

 

7. ЗАХТЕВ ДА ПОНУЂАЧ, УКОЛИКО АНГАЖУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧА, НАВЕДЕ У 

СВОЈОЈ ПОНУДИ ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ, ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА, КАО И ПРАВИЛА ПОСТУПАЊА 

НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ДОСПЕЛА ПОТРАЖИВАЊА ПРЕНОСЕ 

ДИРЕКТНО ПОДИЗВОЂАЧУ: 

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. 

Приватни партнер је неограничено солидарно одговоран за извршење уговорних 

обавеза јавном телу/Наручиоцу за извршење обавеза из јавног уговора, односно за 

извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Подуговарање је могуће једино ако предложени подизвођач испуњава услове за 

обављање професионалне делатности у погледу економског и финансијског стања, као и 

техничке и/или стручне оспособљености за извршавање свог дела уговорних обавеза.. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 

поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца 

и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

Приватни партнер не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 

понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути 

уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У том случају 

Наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
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Приватни партнер може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 

понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 

неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и 

уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 

 

 

8. ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОНУДЕ/ПОНУДЕ КОНЗОРЦИЈУМА СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ 

ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду (конзорцијум). 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, односно јавног уговора, а који 

обавезно садржи податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења, 

4) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу, односно на начин дефинисан у напред наведеном споразуму/уговору о 

конзорцијуму на основу члана 16. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијамн, 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, односно јавног уговора. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.  

Сваки члан конзорцијума може непосредно или посредно учествовати истовремено само 

у једном конзорцијуму/групи понуђача.  

Члан групе не може учествовати у поступку доделе као самостални кандидат или 

понуђач. Одступање од овог правила доводи до дисквалификације свих 

група/конзорцијума у којима тај члан учествује и до дисквалификације тог члана ако 

учествује самостално. 

Приликом разматрања квалификација групе/конзорцијума, наручилац разматра 

способности сваког члана групе/конзорцијума и оцењује да ли су квалификације 

конзорцијума узете заједно довољне и одговарајуће да се испуне обавезни и додатни 

услови. 

Сви учесници у конзорцијуму морају бити оснивачи Друштва за посебне намене 

(ДПН-а). Процентуално учешће чланова конзорцијума у капиталу ДПН-у одређује се 

Уговором о конзорцијуму. 

Све банкарске гаранције које је неопходно предати у складу са овом конкурсном 

документацијом, понуђачи из групе понуђача, односно конзорцијума могу дати у 

пропорционалним износима који у збиру дају износ јединствене банкарске гаранције 

захтеване у складу са овом конкурсном документацијом, које све заједно, ако наступи 

случај у којем наручилац, односно Јавни партнер протествује и наплаћује износ 

гаранције, служе као обезбеђење дела укупног износа обезбеђеног потраживања из 

тражених гаранција, о чему у тексту гаранције треба да стоји јасна одредница да 

конкретна пропорционална банкарска гаранција служи као средство обезбеђења укупног 

обезбеђеног износа који мора да буде наведен у свакој пропорционалној гаранцији. 
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9. ЗАХТЕВЕ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, 

ГАРАНТНОГ РОКА, КАО И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ: 

 Јавно тело/Наручилац,  обезбедиће плаћање годишњих, односно месечних 

накнада за инфраструктуру која је предмет ове јавне набавке. Претпостављено је да би 

свака од 2 Етапе/Фазе носила 50% од укупне понуђене накнаде и да би се Накнада за 

доступност плаћала у по 48 једнаких месечних рата за сваку Фазу, почев од завршетка и 

пријема конкретне Фазе и истека периода почека од по годину дана за сваку фазу, у 

складу са Уговором, имајући у виду да је прво плаћање предвиђено најкасније после 18 

месеци од почетка трајања уговора који се закључује на период од 6 година, где 

изградња траје највише 1 годину, у две фазе од по највише 6 месеци и периодом почека 

од по годину дана за сваку Фазу. 

Вредности у конкурсној документацији исказују се у динарима а у понуди у 

динарима или еврима. Цена у понуди представља годишњу, односно укупну накнаду 

коју плаћа јавни партнер изабраном приватном партнеру за доступност инфраструктуре 

током периода на који се закључује јавни уговор, која треба да буде изражена у 

динарима или еврима, са и без пдв-а. Уговорена годишња, односно укупна Накнада за 

доступност (накнада за доступност – енг. Availability payment)/цена је фиксна и не може 

се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена током периода на 

који је закључен јавни уговор.  

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење јавног уговора, 

годишња/месечна накнада/цена обухвата и трошкове финансирања, трошкове редовног и 

другог одржавања како је предвиђено Јавним уговором о јавно-приватном партнерству, 

зараде и накнаде зараде лицима ангажованим од стране приватног партнера током 

периода на који је закључен јавни уговор, трошкове Друштва за посебне намене које 

приватни партнер оснива ради реализације пројекта јавно приватног партнерства, 

организације градилишта, осигурања и подношења свих осталих зависних трошкове 

приватног партнера/Извођача и других лица. 

Наручилац ће плаћати уговорену накнаду приватном партнеру у по 48 једнаких 

месечних рата за сваку Фазу, након завршетка сваке Фазе и периода почека, на основу 

фактура које издаје приватни партнер ако је уговорени квалитет инфраструктуре коју је 

обезбедио приватни партнер задовољен у складу са јавним уговором. 

Ради појашњења, укупна понуђена/тражена накнада за доступност предметне 

инфраструктуре биће подељена на 2 једнака дела, колико је предвиђено да има Фаза 

током периода изградње, а сваки тај износ ће бити подељен са 48 што је еквивалент броја 

месечних рата које се плаћају од дана завршетка и пријема сваке од 2 фазе и периода 

почека.  

Уколико је понуда дата у еврима, прерачун у динаре ће се извршити на дан 

отварања понуда по средњем курсу НБС. Приликом испостављања појединачних рачуна, 

понуђач који је понуду дао у еврима може и рачуне достављати Наручиоцу у еврима с 

тим што ће се прерачун вршити на дан плаћања по средњем курсу НБС. 

              Уколико понуђач понуди другачије услове, начин и рокове плаћања и 

начине испоруке од горе наведених сматраће се да је понуда неприхватљива.  

   

10. ПОДАТКЕ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
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ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ 

НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА 

СТРАНОМ ЈЕЗИКУ: 

Пореске обавезе: Пореска управа, Министарство финансија, Р. Србија, Саве Машковића 

3-5, Београд web:  www.poreskauprava.gov.rs . 

Заштита животне средине: Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, 

Београд,   web:   www.sepa.gov.rs,   Министарство заштите животне средине РС, 

Немањина 22-26, Београд, web: http://www.ekologija.gov.rs/ 

 Заштита при запошљавању: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања, Немањина 22-26, Београд, web:  www.minrzs.gov.rs . 

 

11. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМ ПОНУЂАЧ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИСПУЊЕЊЕ 

СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Све банкарске гаранције које је неопходно предати у складу са овом конкурсном 

документацијом, понуђачи из групе понуђача, односно конзорцијума могу дати у 

пропорционалним износима који у збиру дају износ јединствене банкарске гаранције 

захтеване у складу са овом конкурсном документацијом, које све заједно, ако наступи 

случај у којем наручилац, односно Јавни партнер протествује и наплаћује износ 

гаранције, служе као обезбеђење дела укупног износа обезбеђеног потраживања из 

тражених гаранција, о чему у тексту гаранције треба да стоји јасна одредница да 

конкретна пропорционална банкарска гаранција служи као средство обезбеђења укупног 

обезбеђеног износа који мора да буде наведен у свакој пропорционалној гаранцији. 

 

 средство обезбеђења за озбиљност понуде (предаје се уз понуду) 

 Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно 

група понуђача који подносе понуду, у обавези је да уз понуду достави: 

Гаранција за озбиљност понуде 

Уз понуду мора бити приложено средство финансијског обезбеђења – банкарска 

гаранција која служи као Гаранција за озбиљност понуде у висини од 3% од вредности 

понуде, важности минимум 120 дана од дана отварања понуда.  

 

Писмо о намерама за достављање банкарске гаранције за добро извршење посла 

Понуђач је дужан да уз понуду достави и оригинал писма о намерама банке за давање 

гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, 

коју ће приватни партнер доставити јавном партнеру у року од 30 дана од дана 

потписивања јавног уговора са роком важности од најмање 12 месеци од дана ступања на 

снагу Јавног уговора и који ће је заменити у складу са одредбама Јавног уговора који је 

саставни део конкурсне документације тако да иста покрива читав период трајања Јавног 

уговора. 

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих  будућих уговорних 

обавеза (не предају се уз понуду) 

Гаранција за добро извршење посла 

Банкарска гаранција на износ од 10% од вредности уговора мора бити достављена у року 

од 30 дана од дана закључења уговора од стране понуђача чија понуда буде изабрана као 

најповољнија. Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 12 месеци од дана 

ступања на снагу Јавног уговора и приватни партнер се обавезује да исту продужава до 

истека Јавног уговора. Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива 

на први позив без приговора. 

 

 

12.  ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У 

ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ:  

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који 

су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 

понуди. Наручилац  ће  као  поверљива  третирати  она  документа  (странице  

документа)  која  у десном горњем углу имају ознаку „ПОВЕРЉИВО“.  Неће се сматрати 

поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 

критеријума и рангирања понуде. 
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13. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ, УЗ НАПОМЕНУ ДА СЕ КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ВРШИ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН ЧЛАНОМ 20. ЗАКОНА: 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре 

истека рока за подношење понуде.  

Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком „Питања за Комисију за 

јавну набавку - Одабир приватног партнера за реализацију Пројекта јавно-приватног 

партнерства за пројектовање, финансирање, реконструкцију, односно 

рехабилитацију и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији Града 

Сремска Митровица са јавним плаћањем (накнадом за доступност инфраструктуре – 

дел. број 404-399/2019-V“ може се упутити наручиоцу: 

• писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу 

наручиоца Града Сремска Митровица, Светог Димитрија бр. 13. поштански број 22000 

Сремска Митровица. На полеђини коверте навести назив, адресу, број телефона, е-mail као 

и име особе за контакт или 

• путем електронске поште, на е маил: javnenabavke.sm@yahoo.com  

Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема 

захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Питања  се  упућују  сваког  радног  дана,  у  току  радног  времена  градске управе 

Сремска Митровица (од 07:00 до 15:00 часова) 

Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема 

захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима 

врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то: 

- писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом,  

-средство комуникације широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа 

заинтересованих лица у поступку јавне набавке, 

-на начин да се поштују рокови предвиђени ЗЈН и да се у том циљу, када је то 

могуће, користе електронска средства, 

-да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, 

података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање 

радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се 

уређује област документарне грађе и архива, 

- да користе производе информационих технологија у општој употреби, 

-ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 

дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што 

је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 

достављање. 

Понуђачима се препоручује да прате сва обавештења, појашњења и измене које се 

објављују на Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs и на интернет страници 

наручиоца http://www.sremskamitrovica.rs/. 

mailto:javnenabavke.sm@yahoo.com
http://www.sremskamitrovica.rs/
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Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 

14. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Наручилац може у року који је предвиђен за подношење понуда, да изврши измену 

или допуну конкурсне документације. Ако наручилац у року предвиђеном за подношење 

понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене 

или допуне објави на Порталу јавних набавки. Ако наручилац измени или допуни 

конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, 

наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда 

наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

 

15. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА 

ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА: 

 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 

понуђача односно његовог подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између годишње, односно месечне накнаде и укупне накнаде за 

период од 4 године колико је предвиђено обрачунских периода у оквиру 6 година на 

колики период се закључује јавни уговор, меродавна је јединична цена која се потом 

множи са бројем година у којима се врши плаћање у наведеној понуди (4). 

Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева за 

објашњење понуде достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као 

неодговарајућа. 

 

16. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ДОДАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ 

ОБАВЕЗА УКОЛИКО ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ИСТОВРСАН 

ПРЕДМЕТУ ЗА КОЈИ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДОБИО НЕГАТИВНУ РЕФЕРЕНЦУ, А 

ЊЕГОВА ВРЕДНОСТ НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋА ОД 15% ОД ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ: 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 

неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио 

негативну референцу.  

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 

негативну референцу, Наручилац захтева да тај понуђач преда додатно обезбеђење 

испуњења уговорних обавеза, а понуђач је у обавези да достави додатно обезбеђење 

испуњења уговорних обавеза – бланко соло меницу, регистровану у Регистру меница НБС, 

са меничним овлашћењем и депо картоном, у вредности од 15% од понуђене цене без 

ПДВ, са роком трајања колики је и рок за испуњење обавезе понуђача. 

Додатно обезбеђење се предаје Наручиоцу у моменту закључења уговора. 
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17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

   

Критеријум оцењивања понуда, односно критеријум за одабир приватног партнера је 

економски најповољнија понуда. 

 

Оцењивање и рангирање најповољнијих понуда обавиће се по следећем критеријуму: 

Критеријум Бр пондера 

најнижа висина тражене годишње накнаде/накнаде за 

доступност инфраструктуре 

0-90 

проценат умањења јединичних цена одржавања путне 

инфраструктуре у односу на референтни ценовник града 

Сремска Митровица 

0-10 

 

КРИТЕРИЈУМ: 

 

ТРАЖЕНА ВИСИНА ГОДИШЊЕ/УКУПНЕ НАКНАДЕ (НАКНАДЕ ЗА 

ДОСТУПНОСТ ИНФРАСТРУКТУРЕ) /ЦЕНА – 90 ПОНДЕРА 

 

Понуда са најнижом ценом добија максимални број пондера, а вредновање осталих понуда 

извршиће се на основу формуле: 

 

 „Х“ пондера = 90 х најнижа понуђена цена 

         вредност конкретне понуде 

 

 

Код овог критеријума упоређиваће се тражене висине годишње, односно укупне накнаде 

без пореза на додату вредност који се обрачунава у Републици Србији из Обрасца понуде. 

Уколико су цене изражене у еврима за прерачун у динаре ће се користити средњи курс 

динара Народне банке Србије на дан отварања понуда. 

 

 

ПРОЦЕНАТ УМАЊЕЊА ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА ОДРЖАВАЊА ПУТНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОДНОСУ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНОВНИК – 10 ПОНДЕРА 

 

Понуда са највишим процентом умањења јединичних цена одржавања путне 

инфраструктуре у односу на референтни ценовник добија максимални број пондера (10), а 

вредновање осталих понуда извршиће се на основу формуле: 

 

 „Х“ пондера = 10 х проценат умањења конкретне понуде 

                             највиши проценат умањења 
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18. ЕЛЕМЕНТЕ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА  ИСТОМ НАЈНИЖОМ ВИСИНOM ТРАЖЕНЕ ГОДИШЊЕ 

НАКНАДЕ ЗА ДОСТУПНОСТ: 

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

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

одржавања путне инфраструктуре у односу на референтни ценовник. 

19. ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЛИ КАНДИДАТ ДУЖАН ДА ПРИ 

САСТАВЉАЊУ СВОЈЕ ПОНУДЕ НАВЕДЕ ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ 

ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО 

И ДА ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ: 

 Наручилац захтева од понуђача да при састављању својих понуда изричито наведу 

да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине. 

 Понуђач је у обавези да да Изјаву у смислу претходног става. 

 Образац изјаве чини саставни део ове конкурсне документације (образац број XIII). 

 

20. OБAВEШТEЊE ДA НAКНAДУ ЗA КOРИШЋEЊE ПAТEНAТA, КAO И 

OДГOВOРНOСТ ЗA ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA ИНТEЛEКТУAЛНE 

СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA СНOСИ ПOНУЂAЧ: 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

21. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде не може бити краћи од 120 (стодвадесет) дана од дана отварања 

понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива 

 

22. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  
 

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и 

неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним 

набавкама.  

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће у поступку ј.н. за 

избор приватног партнера; 
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2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће у поступку ј.н. за 

избор приватног партнера;  

3) понуђач није доставио тражена средства обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

 5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 

 6) обрасци у конкурсној документацији нису достављени у складу са конкурсном 

документацијом; 

Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном 

документацијом.  

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да 

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим јавним уговорима, односно 

уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти или сличан предмет 

набавке/јавно-приватног партнерства, за период од претходних пет година.  

Доказ може бити:  

1) правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавненабавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

5) извештај надзорног органа о извршеним услугама који нису у складу са 

пројектом,односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

 

23. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ 

ПРАВА ПОНУЂАЧА И НАВОЂЕЊЕ БРОЈА РАЧУНА НА КОЈИ ЈЕ 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ДУЖАН ДА 

УПЛАТИ ТАКСУ ОДРЕЂЕНУ ЗАКОНОМ: 

Захтев за заштиту права може да поднесе лице наведено у члану 148. Закона о 

јавним набавкама, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама које регулишу 

поступак заштите права понуђача (чланови 148-159 Закона о јавним набавкама). 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, или препорученом пошиљком са 

повратницом. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  О 

поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки 

(http://portal.ujn.gov.rs) и својој интернет страници (http://www.sremskamitrovica.rs/), 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

http://www.sremskamitrovica.rs/
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико   је  примљен   од  стране  наручиоца   најкасније 7  дана  пре  истека  рока  за 

подношење   понуда,  без  обзира  на  начин  достављања.  У том случају подношења 

захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После  доношења  одлуке  о  додели  уговора  или  одлуке  о  обустави  поступка  

јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема 

одлуке. 

Захтевом  за  заштиту  права  не  могу  се  оспоравати  радње  наручиоца  предузете  

у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 

за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 

поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 

које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 

захтева. 

Подносилац  захтева  је  дужан  да  на  рачун  буџета  Републике  Србије  уплати  

таксу  у изнoсу од 250.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 

отварања понуда 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 

120.000,00 динара   уколико   понуђена   цена   понуђача   којем  је  додељен   уговор   није  

већа  од 120.000.000,00  динара,   односно   такса износи   0,1%  понуђене   цене  понуђача   

којем  је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара. 

Уколико  подносилац  захтева  оспорава  одлуку  о обустави  поступка  јавне 

набавке  или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели 

уговора или  обустави  поступка,  такса  износи  120.000,00  динара  уколико  процењена  

вредност јавне  набавке  (коју  ће  подносилац  сазнати  на  отварању  понуда  или  из  

записника  о отварању   понуда)   није   већа   од   120.000.000   динара,   односно   такса   

износи   0,1% процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 

120.000.000,00 динара. 

Детаљно упутство за уплату таксе, као и примери правилно попуњених образаца 

налога за уплату или налога за пренос се могу наћи на следећој адреси: 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

 

24. ЗАКЉУЧЕЊЕ ЈАВНОГ ЈПП УГОВОРА 

  

Наручилац закључује јавни уговор о ЈПП са понуђачем којем је додељен уговор 

најкасније у року од 120 дана од дана доношења одлуке о избору најповољније понуде.  

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, 

Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту 

права.  

Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских 

услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за 

подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора, 

односно учинити му доступним јавни уговор.  

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи односно не приступи 

закључењу уговора о јавно-приватном партнерству/јавног уговора, наручилац може да 

закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. 

ЗЈН, у ком случају лицу које је одбило, односно није приступило потписивању уговора, 

Наручилац наплаћује гаранцију за озбиљност понуде. 

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора: 

1. Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.  

2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају 

да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за 

предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 

наредних шест месеци.  

Ово упутство је саставни део конкурсне документације. 

 

25. ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ДОКАЗИ ЗА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ - 

Докази којима Понуђач доказује испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у 

поступку јавне набавке, се подносе на званичном језику земље у којој понуђач има 

седиште са преводом на српски језик који је оверен од стране овлашћеног преводиоца. 

 

26. УПОТРЕБА ПЕЧАТА - Приликом сачињавања понуде употреба печата није 

обавезна. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Бр. 404-399/2019-V 

Дана: 27.11.2019. године 

Светог Димитрија 13 

22000 Сремска Митровица 
 

 

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ПОНУДА 

 

 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ФИНАНСИРАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ОДНОСНО 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА СА ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ 

(НАКНАДОМ ЗА ДОСТУПНОСТ ИНФРАСТРУКТУРЕ) – 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 

(подаци из извода АПР) 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Адреса седишта: 

Општина: 

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 

Општина: 

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан 

 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  
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ПИБ:  

Оснивач (*лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 

Име и презиме:  

Претежна делатност: 

Шифра делатности:  Назив делатности: 

Назив банке и  

број рачуна: 

 

 

Телефон:  

Овлашћено лице  

за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 

из чл. 77. ЗЈН јавно доступни 

(уколико се не достављају уз понуду): 

  

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:  

 

- самостално 

- као заједничка понуда групе 

понуђача:* 

1. 

 

2. 

 

3. 
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4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

*навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуду 

- као понуда са подизвођачем: 

Назив и седиште: 

Проценат укупне 

вредности набавке која ће 

се поверити подизвођачу: 

Део предмета набавке који 

ће извршити подизвођач: 
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НАПОМЕНА: • Уколико се подноси заједничка понуда/понуда конзорцијума, као 

обавезан прилог који представља саставни део Обрасца понуде, обавезно се доставља 

попуњен и потписан Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача.  

•Уколико се подноси понуда са подизвођачем, као обавезан прилог који представља 

саставни део Обрасца понуде, обавезно се доставља попуњен и потписан Образац 

општи подаци о подизвођачима.  

 

3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 

ПОНУДА 

 

____________ дана од дана отварања понуда (не може бити краћи од 120 (стодвадесет) 

дана од дана отварања понуда). 

 

 

4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 

УГОВОРА 

 

Предмет: 

Одабир приватног партнера за реализацију Пројекта 

јавно-приватног партнерства за пројектовање, 

финансирање, реконструкцију, односно рехабилитацију 

и одржавање локалне путне инфраструктуре на 

територији Града Сремска Митровица са јавним 

плаћањем (накнадом за доступност инфраструктуре) 

ГОДИШЊА НАКНАДА без 

ПДВ у динарима  

 

 

ПДВ: 
 

 

Укупна накнада са ПДВ-ом у 

динарима: 

 

 

 

Проценат умањења 

јединичних цена одржавања 
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путне инфраструктуре у 

односу на референтни 

ценовник града Сремска 

Митровица 

                                        _______% 

Подаци који су одређени као 

елементи критеријума 

„најнижа висина тражене годишње накнаде/накнаде за 

доступност инфраструктуре“ 

„проценат умањења јединичних цена одржавања путне 

инфраструктуре у односу на референтни ценовник“ 

Понуђач је уписан у регистар 

понуђача 

*примена од 

01.09.2013.године 

- ДА                                - НЕ  

 Уколико је понуда дата у еврима, прерачун у динаре ће се извршити на дан 

отварања понуда по средњем курсу НБС. Приликом испостављања појединачних 

рачуна, понуђач који је понуду дао у еврима може и рачуне достављати Наручиоцу 

у еврима с тим што ће се прерачун вршити на дан плаћања по средњем курсу НБС. 

 

Место и датум:                           Понуђач (назив) __________________ 

____________________                                               

                                                              М.П.   

                                                                                                                  

__________________________________ 

                                         (потпис овлашћеног лица понуђач)  

 

За вредности изражене у еврима за прерачун у динаре ће се користити средњи курс динара 

Народне банке Србије на дан отварања понуда 

 

 

НАПОМЕНА: 

Понуђач мора Образац понуде попунити и потписати. 

Уколико се понуда подноси као заједничка, образац понуде потписује лице овлашћено 

Споразумом, односно Носилац посла. 

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке 

понуде/понуде конзорцијума, уколико понуду подноси група понуђача/конзорцијум. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Бр. 404-399/2019-V 

Дана: _______2019. године 

Светог Димитрија 13 

22000 Сремска Митровица 
 

 

VII ОБРАЗАЦ 

ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ  

ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА/КОНЗОРЦИЈУМА 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА/КОНЗОРЦИЈУМА 

1. НОСИЛАЦ ПОСЛА  

(подаци из извода АПР) 

Пуно пословно име:  

Назив – скраћено пословно име:   

Место и адреса седишта:     

Правни облик:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће 

професионалне квалификације  

лица која ће бити одговорна за 

извршење уговора: 

 

Подаци о обавези за извршење  
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уговора: 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Понуђач је уписан у Регистар 

понуђача: 

да не 

 

2. ЧЛАН ГРУПЕ/КОНЗОРЦИЈУМА 

Пуно пословно име:  

Назив – скраћено пословно име:   

Место и адреса седишта:     

Правни облик:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће 

професионалне квалификације  

лица која ће бити одговорна за 

извршење уговора: 

 

Подаци о обавези за извршење 

уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Понуђач је уписан у Регистар да не 
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понуђача: 

 

3. ЧЛАН ГРУПЕ/КОНЗОРЦИЈУМА 

Пуно пословно име:  

Назив – скраћено пословно име:   

Место и адреса седишта:     

Правни облик:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће 

професионалне квалификације  

лица која ће бити одговорна за 

извршење уговора: 

 

Подаци о обавези за извршење 

уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Понуђач је уписан у Регистар 

понуђача: 

да не 
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4. ЧЛАН ГРУПЕ/КОНЗОРЦИЈУМА 

Пуно пословно име:  

Назив – скраћено пословно име:   

Место и адреса седишта:     

Правни облик:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће 

професионалне квалификације  

лица која ће бити одговорна за 

извршење уговора: 

 

Подаци о обавези за извршење 

уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Понуђач је уписан у Регистар 

понуђача: 

да не 

 

5. ЧЛАН ГРУПЕ/КОНЗОРЦИЈУМА 

Пуно пословно име:  

Назив – скраћено пословно име:   

Место и адреса седишта:     
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Правни облик:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће 

професионалне квалификације  

лица која ће бити одговорна за 

извршење уговора: 

 

Подаци о обавези за извршење 

уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Понуђач је уписан у Регистар 

понуђача: 

да не 

Место и датум:                           Понуђач (назив) __________________ 

____________________                                               

                                                             М.П.   

                                                                                              

__________________________________ 

                                         (потпис овлашћеног лица понуђача)  

Напомена: 

 Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача  попуњавају и уз понуду 

подносе само они понуђачи који подносе заједничку понуду/понуду 

конзорцијума. 

 Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о 

понуђачу из групе понуђача/конзорцијума се не попуњава и не доставља уз 

понуду. 

 Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача попуњава и потписује 

лице одређено Споразумом 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Бр. 404-399/2019-V 

Дана: _______2019. године 

Светог Димитрија 13 

22000 Сремска Митровица 
 

 

 

VIII - ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

1.  ПОДИЗВОЂАЧ бр.1 

Пуно пословно име:  

Назив – скраћено пословно име:   

Место и адреса седишта:   

Правни облик:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности 

набавке који ће се поверити 

подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће 

извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    
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Понуђач је уписан у Регистар 

понуђача: 

да не 

 

2. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 2 

Пуно пословно име:  

Назив – скраћено пословно име:   

Место и адреса седишта:   

Правни облик:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности 

набавке који ће се поверити 

подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће 

извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Понуђач је уписан у Регистар 

понуђача: 

да не 
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3. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 3 

Пуно пословно име:  

Назив – скраћено пословно име:   

Место и адреса седишта:   

Правни облик:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности 

набавке који ће се поверити 

подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће 

извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Понуђач је уписан у Регистар 

понуђача: 

да не 

Место и датум:                           Понуђач (назив) __________________ 

____________________                                               

                                                              М.П.   

                                                                                                                  

__________________________________ 

                                         (потпис овлашћеног лица понуђача)  
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Напомена: 

 Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који 

понуду подносе са подизвођачем/има.  

 Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се 

не попуњава и не доставља уз понуду. 

 Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује понуђач, 

односно његово влашћено лице   

 Уколико има више подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да 

се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Бр. 404-399/2019-V 

Дана: 27.11.2019. године 

Светог Димитрија 13 

22000 Сремска Митровица 
 

 

IX МОДЕЛ УГОВОРА-ЈАВНИ УГОВОР О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ФИНАНСИРАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ОДНОСНО 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА СА ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ 

(НАКНАДОМ ЗА ДОСТУПНОСТ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

У складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама, приликом 

одређивања одредаба и услова јавног уговора, јавни партнер уређује следећа питања: 

 

1) карактер и обим радова које треба да изврши и/или услуга које треба да обезбеди 

приватни партнер и услове за њихово обезбеђење, под условом да су наведени у јавном 

позиву; 

2) расподела ризика између јавног и приватног партнера; 

3) одредбе о минималном захтеваном квалитету и стандарду услуга и радова у 

интересу јавности или корисника услуга или јавних објеката, као и последице неиспуњења 

ових захтева у погледу квалитета, под условом да не представљају повећање или смањење 

накнаде приватном партнеру из тачке 9) напред; 

4) обим искључивих права приватног партнера, ако постоје; 

5) евентуалну помоћ коју јавни партнер може пружити приватном партнеру за 

добијање дозвола и одобрења потребних за реализацију ЈПП; 

6) захтеве у вези са ДПН у погледу: правне форме, оснивања, минималног капитала 

и минималних других средстава или људских ресурса, структуре акционара, 

организационе структуре и пословних просторија као и пословних активности ДПН; 

7) власништво над средствима која се односе на пројекат и по потреби, обавезе 

уговорних страна у погледу стицања пројектних средстава и евентуално потребних 

службености; 

8) висина и начин израчунавања концесионе накнаде, ако је има; 

9) накнада приватном партнеру, без обзира да ли се састоји од тарифа или накнада 

за обезбеђене објекте или услуге, начин и формула за утврђивање, периодично 

усклађивање и прилагођавање тих тарифа или накнада, евентуалне исплате које јавни 

партнер треба да изврши приватном партнеру; 

10) механизми за смањење накнаде (без обзира на правни облик) приватном 

партнеру у случају лошијег квалитета његових услуга/објеката; 
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11) поступак који јавни партнер користи за разматрање и одобравање пројеката, 

планова изградње и спецификација, као и поступци за тестирање и коначну инспекцију, 

одобрење и пријем објеката од јавног значаја као и извршених услуга; 

12) поступци за измене пројеката, планова изградње и спецификација ако их 

једнострано утврђује јавни партнер и поступци за сагласност о евентуалном продужењу 

рокова и/или повећању накнаде (укључујући трошкове финансирања); 

13) обим обавезе приватног партнера да зависно од случаја обезбеди измену 

објеката или услуга у току трајања уговора да би се удовољило измењеној стварној 

тражњи за услугом, њеном континуитету и њеном пружању под суштински истим 

условима свим корисницима, као и последице тога на накнаду (и трошкове финансирања) 

за приватног партнера; 

14) могући обим измена јавног уговора након његовог закључења, лица која имају 

право да то захтевају и механизам за усаглашавање тих измена; 

15) евентуална права јавног партнера да приватном партнеру одобри закључење 

најважнијих подизвођачких уговора или уговора са зависним друштвима приватног 

партнера или са другим повезаним лицима или других уговора којима се поверава 

обављање одређених послова од стране приватног партнера трећим лицима, ако је такво 

поверавање предвиђено предлогом пројекта ЈПП; 

16) јемства која треба да обезбеди приватни партнер или јавни партнер 

(укључујући јемства јавног партнера финансијерима) или други начин обезбеђења 

плаћања; 

17) покриће осигурањем које треба да обезбеђује приватни партнер; 

18) расположиви правни лекови у случају да било која уговорна страна не изврши 

своје уговорне обавезе; 

19) мера у којој било која уговорна страна може бити изузета од одговорности за 

неизвршење или кашњење у испуњењу уговорних обавеза услед околности реално ван 

њене контроле (виша сила, промена закона и сл.); 

20) рок трајања јавног уговора и права и обавезе уговорних страна након његовог 

истека (укључујући и стање у којем се имовина мора предати јавном партнеру), поступак 

продужења уговореног рока укључујући његове последице на финансирање пројекта; 

21) компензација и пребијање потраживања; 

22) последице штетне промене прописа; 

23) разлози и последице превременог раскида (укључујући минималан износ који 

се мора исплатити јавном или приватном партнеру, начин исплате накнаде и средства из 

којих ће бити исплаћена накнада), уговорне казне и одговарајуће одредбе предвиђене у 

тачки 19) горе наведеној; 

24) евентуална ограничења одговорности уговорних страна; 

25) сви споредни или повезани уговори које треба закључити, укључујући и оне 

намењене лакшем финансирању трошкова везаних за пројекат, као и ефекте тих уговора 

на јавни уговор. То нарочито обухвата посебне одредбе којима се јавном партнеру 

дозвољава да закључи уговор са финансијерима приватног партнера и да обезбеди права 

на пренос јавног уговора на лице које наведу финансијери у одређеним околностима; 

26) меродавно право и механизам за решавање спорова; 

27) околности под којима јавни партнер или одређено треће лице може 

(привремено или на други начин) преузети вођење објекта или другу функцију приватног 

партнера како би се обезбедило делотворно и непрекидно вршење услуге и/или објеката 
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који су предмет уговора у случају озбиљних пропуста приватног партнера у извршавању 

његових обавеза; 

28) евентуално право јавног партнера или надлежног државног органа да у циљу 

заштите јавног интереса као и у случају постојања опасности за јавну безбедност или 

угрожавање животне средине и здравља људи или повреде обавеза приватног 

партнера/концесионара из јавног уговора, у потпуности или делимично прекине извршење 

уговора или преузме извршење одговарајућих обавеза приватног партнера/концесионара 

(step-in right), уз дефинисање последица коришћења тог права;  

29) опорезивање и фискална питања - ако постоје. 

Ако јавни уговор, независно које јавно тело га закључује, садржи одредбе које на 

било који начин доводе до одговорности Републике Србије или имају директног утицаја 

на буџет Републике Србије, неопходно је прибавити сагласност Владе. 

У случају неприбављања сагласности Владе, такве одредбе су ништаве по сили 

закона. 

На питања која се односе на јавни уговор, а која нису посебно уређена Законом о 

јавно приватном партнерству и концесијма, примењују се прописи Републике Србије. 
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ЈАВНИ УГОВОР 

О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ  

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ФИНАНСИРАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ОДНОСНО 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА СА ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ 

(НАКНАДОМ ЗА ДОСТУПНОСТ ИНФРАСТРУКТУРЕ) 

 

Овај уговор (у даљем тексту: “Јавни уговор” закључен дана _______ 2019. године у 

Сремској Митровици. 

ИЗМЕЂУ: 

1. Града Сремска Митровица, Градске управа за опште и заједничке послове и имовину, 

Светог Димитрија 13, коју заступа начелник  Мирослав Јокић и Градске управе за 

саобраћај, комуналне и инспекцијске послове коју заступа начелник Љубомир Вујчић; 

ПИБ: 105935357; МБ:08898774, ЈБКЈС: 66999, шифра делатности: 8411 (у даљем тексту: 

Јавни партнер) 

и 

2.„___________________________“ из ________________________, ул. 

___________________________, ПИБ: _______________, МБ: ____________, шифра 

делатности: _______, кога заступа ___________________ (у даљем тексту: Приватни 

партнер) 

Будући да: 

(A) је Одлуком Скупштине града Сремска Митровица број: 344-209/2019-I од 

25.07.2019. године, одобрен Пројекат јавно-приватног партнерства за пројектовање, 

финансирање, реконструкцију, односно рехабилитацију и одржавање локалне путне 

инфраструктуре на територији града Сремска Митровица са јавним плаћањем (накнадом 

за доступност инфраструктуре) 

 (у даљем тексту: Пројекат),  

(Б) је Приватни партнер у складу са Јавним позивом за избор Приватног партнера за 

реализацију Пројекта, поднео најповољнију понуду за избор приватног партнера.  
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(B) су начелници Градске управе за опште и заједничке послове и имовину и Градске 

управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове овлашћени Одлуком о спровођењу 

поступка јавне набавке од стране више наручилаца број  404-399/2019-V од 22.11.2019. 

године да потпишу Јавни уговор 

 (Г) Након спроведеног поступка јавне набавке, одлуком о избору најповољније понуде 

број _______ од _______.2019. године изабран је Приватни партнер и додељује му се Јавни 

уговор. 

(Д) Приватни партнер је прихватио услове и одредбе овог Јавног уговора са свим 

пратећим прилозима, у погледу његове  садржине, у који су унети елементи из Понуде 

Приватног партнера дате у поступку јавне набавке број ____________. 

 

СТОГА, узимајући у обзир узајамну сагласност воља, обавезе, услове, изјаве и гаранције 

које су овде наведене, Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Дефиниције и Значење 

Члан 1. 

Листа дефиниција и значење правила коришћених у овом уговору: 

Јавни Партнер/Јавно Тело значи Град Сремска Митровица – Градска управа за опште и 

заједничке послове и имовину и Градска управа за саобраћај,комуналне и инспекцијске 

послове. 

Приватни партнер значи приватни партнер одабран у поступку јавне набавке, односно 

друштво за посебне намене, основано у складу са Законом о јавно-приватном партнерству 

и концесијама, које је Страна која реализује Јавни уговор. 

Датум примопредаје значи датум када Јавни партнер уводи Приватног партнера у 

посао/посед. 

Период изградње значи период између датума закључења Јавног уговора и дана 

завршетка радова/почетка услуга доступности инфраструктуре. 

Датум истека значи датум на који Јавни уговор истиче. 

Јавни Уговор/Уговор значи овај јавни уговор који закључују Јавно тело и Приватни 

партнер ради развоја, изградње, финансирања и одржавања путне инфраструктуре. 
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Радни дан значи било који дан током којег су отворене пословне банке у Републици 

Србији. 

Календарска година значи период који почиње 1. јануара сваке године и завршава се 31. 

децембра исте године. 

Закон о Јавно-приватном партнерству и концесијама значи Закон о ЈПП-у и 

концесијама објављен у Службеном гласнику Републике Србије бр. 88/11, 17/16 и 104/16. 

Друштво за посебне намене – ДПН значи ново привредно друштво основано од стране 

Приватног партнера ради реализације Пројекта у складу са чланом 15. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама 

Одржавање значи сваковремену контролу рада инсталираних система као и одржавање 

функционалности путева на територији града Сремска Митровица која се састоји, између 

осталог из функционалности целе мреже која је предмет Јавног уговора по службеној 

дужности од стране Приватног партнера, односно ДПН-а, као и на захтев Јавног партнера. 

Пројектовање значи у оквиру пројектно – техничке документације израду Пројеката 

изведеног стања свих саобраћајница, који обухватају све изведене радове у складу са овим 

уговором примењујући важеће стандарде и прописе за ову врсту посла. 

Пропис Републике Србије значи било који примењиви Закон, државни, покрајински, 

општински, правило, уредба, пропис или директива (укључујући било који подзаконски 

акт донет од стране Надлежног органа) или Одлука Уставног Суда, која је у сваком од тих 

случаја на снази у Републици Србији (без обзира да ли потиче од саме Републике Србије 

или од Јавног партнера наведене земље, или заједнице или уније чији Република Србија 

члан или део постане током трајања овог Уговора) који је обавезујући за обе Уговорне 

стране овог Јавног Уговора. Осим ако није другачије назначено, позивање на Закон у овом 

Уговору ће се односити на Закон са свим изменама, допунама, модификацијама или 

заменама које настану с времена на време. 

Стране значи Јавни партнер и Приватни партнер. 

Период пружања услуге/доступности инфраструктуре значи период између Дана 

завршетка градње, односно /почетка пружања услуге доступности инфраструктуре до 

Датума Истека 

Дан почетка пружања услуге/доступности инфраструктуре значи датум на који 

Приватни партнер треба да омогући јавном партнеру отпочињање пружања 

услуге/доступности инфраструктуре на основу изграђене (реконструисане, односно 

рехабилитоване) и доступне путне инфраструктуре 
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Услуга доступности значи расположива реконструисана, односно реконструисана путна 

инфраструктура која задовољава тражене спецификације услуга од стране Јавног тела 

садржане у овом Уговору. 

Накнада за доступност значи исплату, обрачунату у складу са Уговором, коју Јавни 

партнер плаћа Приватном партнеру као накнаду за доступност инфраструктуре и 

пружене/извршене радове и услуге/доступности инфраструктуре, у складу са овим 

уговором, која је предуслов за пружање Услуга јавног партнера у доступности адекватне 

путне и друге инфраструктуре из његове надлежности крајњим корисницима, у складу са 

законом. 

Трајање  

Члан 2.  

Овај уговор закључује се на период од 6 година, и обухвата Период изградње и Период 

пружања услуге/доступности инфраструктуре. 

Тумачење 

Члан 3.  

Следеће одредбе се примењују приликом тумачења овог Уговора:  

(а) Излагања и Прилози овог Уговора чине његов саставни део, и позивање на 

излагања, Чланове, и Прилоге подразумеваће излагања, Чланове и Прилоге овог Уговора 

осим ако није другачије наведено. Уколико је садржај било ког Прилога у сукобу са овим 

Уговором, Чланови овог Уговора имаће примат;  

(б) Наслови Чланова, параграфа и/или Прилога су додати само ради лакшег позивања 

и неће утицати на тумачење овог Уговора; 

(ц) Када контекст то захтева, речи у једнини подразумеваће и њихову множину и 

обрнуто и речи у једном роду подразумеваће и други род; 

(д) Позивање на овај Уговор, њему повезан Уговор или било који други документ 

подразумеваће овај Уговор или, као што може бити случај с времена на време, Повезани 

Уговор са све изменама, варијацијама, обновама и допунама (осим у случају повреде 

одредби овог Уговора); 

(е) Позивање на речи “укључи” или “укључујући” осим уколико није другачије 

наведено значе укључивање без ограничења; 

(ф) Позивање на оверу, сагласност или одобрење у овом Уговору подразумеваће да 

Уговорна страна која даје оверу, сагласност или одобрење мора је дати у писаном облику; 
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(г) Израз “Оправдани подухват” или “оправдани напор” када се користи у овом 

Уговору тумачиће се као предузимање свих корака у моћи Јавног или Приватног партнера 

које је у могућности да оствари жељени резултат, где су то кораци које би пажљиво, 

одлучно и рационално лице поступајући у своју корист предузело, под условом да 

релевантна уговорна страна није у обавези да утроши средства (која су предмет његових 

дефинисаних обавеза по овом Уговору); осим оних неопходних за измирење оправданих 

трошкова који су споредни или пратећи предузимању корака од стране Уговорне стране у 

својим оправданим подухватима у мери оправданих путних трошкова, трошкова 

кореспонденције и општих режијских трошкова; 

(х) Велика слова када се користе у овом Уговору имаће значење које им је дато у овом 

Уговору, осим уколико, се зависно од контекста не захтева другачије. 

 

II ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ УГОВОРА И ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ 

Предмет јавног уговора  

Члан 4.  

Предмет овог Уговора је пројектовање, финансирање, реконструкција, односно 

рехабилитација и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Сремска 

Митровица са јавним плаћањем (накнадом за доступност инфраструктуре), и то  

Приватни партнер се обавезује да финансира, пројектује, реконструише, односно 

рехабилитује локалну путну инфраструктуру и друге објекте нискоградње а нарочито 

улице, путеве и објекте нискоградње наведене у Прилогу 1. овог Уговора, који чини 

саставни део овог уговора. 

Одступање од дужина, односно површина датих у Прилогу 1. овог уговора, може бити +-

10% у зависности од пројекта и техничког решења, с тим да неће постојати додатни 

трошак за Јавног партнера у случају да се Приватни партнер определи за решење које 

подразумева повећање предметних дужина, односно површина, али ће му јединствена 

накнада за доступност бити умањена, односно увећана у случају да су дужине или 

површине веће, односно мање од дужина-површина наведених у овом уговору.  

Пројекат обухвата и одржавање путева и улица и других саобраћајних површина на 

територији Града Сремска Митровица, које нису предмет финансирања, 

реконструкције односно рехабилитације, из овог члана, до максималног износа 

одређеног овим Уговором, а на захтев Јавног партнера у складу са потребама на терену, 

све у складу са релевантним јединичним ценовником датим у Прилогу 3. овог 

Уговора, који чини саставни део овог уговора и Понудом. 
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Пре асфалитирања улица/путева на подлози од дробљеног камена, потребно је 

остварити захтевани модул стишљивости од најмање Ms=60 MPa. 

Изградња 

Члан 5.  

5.1 Кључни принципи 

Пројектовање, реконструкција односно рехабилитација, одобрење, одржавање и 

уобичајене перформансе свих компоненти Пројекта који се набављају или развијају у 

циљу испуњења захтеваног квалитета предмета овог уговора, одговорност су Приватног 

партнера. Јавна страна неће ни на који начин бити одговорна за наведене обавезе и ризике 

Приватног партнера. 

5.2 Право Јавног партнера да даје коментаре на пројекте, планове, спецификације и 

друга документа за реконструкцију односно рехабилитацију 

Приватни партнер ће учинити доступним Јавном телу сву грађевинску и пратећу 

документацију. Јавни партнер ће имати разуман рок да ревидира и дâ коментаре на 

документацију. Када Јавни партнер достави коментаре на грађевинску документацију, 

Приватни партнер ће их размотрити у доброј вери и дати своје коментаре/примедбе у 

примереном року, који не може бити дужи од 15 дана. Уколико у року од 15 дана Јавни 

партнер не предложи корекцију нити да коментаре на достављену документацију, 

сматраће се да се са истом сагласио.  

Приватни партнер је у потпуности одговоран за пројектовање (израду пројеката изведеног 

стања), спецификације, планове, реконструкцију односно рехабилитацију, без обзира на 

право Јавног партнера да наведено ревидира и коментарише, прихвати или не прихвати. 

5.3 Контрола Приватног партнера над радовима 

Приватни партнер је одговоран за све грађевинске радове, да управља њима и надзире их 

и обезбеђује пројектно управљање, управљање градилиштем, у складу са добром 

индустријском и пословном праксом и захтеваним знањима и стандардима градње 

постојећим за пројекте овог типа. 

Надзор из претходног става подразумева ангажовани надзор од стране приватног 

партнера, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, за чије ангажовање 

нема право на додатну накнаду у односу на Накнаду за доступност коју прима од Јавног 

партнера. 

Приватни партнер је одговоран за све грађевинске радове и све подизвођаче. 

5.4 Одговорност Приватног партнера за стање на градилишту 
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Приватни партнер је у потпуности одговоран за стање на градилишту и за подобност 

градилишта за грађевинске радове. Приватни партнер ће да прегледа градилиште унапред, 

како би био сигуран у подобност градилишта – локације за пројекат и њеног утицаја на 

пројекат, спецификације, планове, другу пројектну документацију планирани датум 

завршетка радова. 

5.5 Планирање и градња 

Приватни партнер је обавезан да заврши све грађевинске радове по овом уговору за 

пријем, укључујући неопходне услуге планирања, израде недостајућих пројеката, 

прибављање техниче контроле документације, исходовање неопходних дозвола, 

сагласности, односно одобрења, осим ако таква документа већ постоје, у ком случају ће их 

Јавни партнер предати приватном партнеру, без обавезе Приватног партнера да исте 

прихвати. 

Основни захтеви Јавног партнера у односу на Пројекат произилазе најмање из конкурсне 

документације и описа послова дефинисаних у Прилогу 1. који се уручују Привaтном 

партнеру, а која не смеју одступати у погледу обухвата радова у складу са чланом 4. овог 

уговора.  

5.6 Пројектовање 

За све улице/путеве и другу инфраструктуру предвиђену овим уговором Јавни партнер ће 

предати Приватном партнеру техничку документацију, ако постоји. 

За све улице/путеве и другу инфраструктуру за коју не постоје пројекти ни друга 

документација, Приватни партнер је дужан да је обезбеди у складу са правилима струке и 

законском регулативом, најмање на нивоу Пројеката изведеног стања.  

5.7 Дозволе 

Све евентуално већ издате дозволе прелазе на Приватног партнера уколико је то правно 

могуће и неопходно за испуњење обавеза из овог Уговора. Уколико се дозволе не преносе, 

Стране користе права из одговарајућих дозвола у интересу Пројекта, у складу са законом 

којим се уређује планирање и изградња. На захтев, Јавни партнер издаје Приватном 

партнеру писано овлашћење за остваривање права из дозвола. 

5.8 Обим послова грађења 

Приватни партнер пружа све испоруке и услуге које су неопходне да се Предмет уговора у 

складу са обухватом, односно описом послова дефинисаних у Прилогу 1, укључујући 

накнадне и остале додатне споразуме, изгради ради пружања јавне Услуге/доступности 

инфраструктуре, тј. путне мреже, других јавних површина, опреме и других објеката 
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обухваћених овим уговором, који су потпуно функционални и спремни за експлоатацију у 

складу са законом и овим уговором. 

Време отпочињања пружања услуга и непредвиђени догађаји 

Члан 6.  

6.1 Кључно време 

Приватни партнер мора да омогући доступност целокупне инфраструктуре из члана 4. и 

10. овог уговора најасније у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог уговора, 

односно да заврши поједине секције у складу са динамиком датом у Прилогу 2 овог 

уговора, усаглашеном са Јавним партнером. Ако Приватни партнер не успе да обезбеди 

Јавном партнеру доступност и расположивост уговорене инфраструктуре на време, 

Приватни партнер неће моћи да прима целокупну Уговорену Накнаду на време, како је 

предвиђено овим уговором. Поред тога, Приватни партнер је дужан да плати уговорну 

казну Јавном телу. 

6.2 Компензациони догађаји 

За кашњења, услед догађаја за које је ризик преузео Јавни партнер ("Компензациони 

догађаји"), Приватни партнер може тражити или померање Дана завршетка целокупне 

уговорене инфраструктуре и/или адекватну компензацију. 

Компензациони догађаји укључују: (1) Кршење обавезе Јавног тела по Уговору (нпр. 

непружање помоћи за добијање одговарајућих дозвола, неиздавање дозвола и одобрења из 

надлежности Јавног партнера, необезбеђивања приступа градилишту и сл.); (2) Захтев 

Јавног тела да се измене детаљи Пројекта; (3) дискриминаторна или специфична промена 

закона; 

У случају Компензационих догађаја, Приватни партнер ће бити ослобођен плаћања 

Уговорне казне Јавном телу. 

6.3 Ослобађајући догађаји 

Приватни партнер може да захтева продужење Дана завршетка целокупне уговорене 

путне инфраструктуре (12 месеци од дана ступања на снагу овог уговора) ако Приватни 

партнер не обезбеди услове за завршетак целокупне уговорене инфраструктуре услед 

Ослобађајућих догађаја. Приватни партнер ће бити ослобођен од плаћања Уговорне казне 

Јавном телу ако Ослобађајући догађај наступи, али неће имати право да захтева 

компензацију од Јавног тела. 

Ослобађајући догађај, у смислу овог уговора су: пожари, експлозије, удар грома, олује, 

мећаве, поплаве, неуобичајени временски услови, који не представљају Вишу силу. 
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6.4 Случајеви Више Силе 

Ако наступи случај више силе, погођена страна ће бити ослобођена одговорности за 

испуњење обавеза на основу Уговора, за време трајања више силе. Након престанка 

трајања више силе, стране ће наставити са извршењем обавеза у периоду који ће се 

продужити за време колико је трајала виша сила. 

Када случај више силе наступи, погођена страна ће обавестити другу страну о наступању 

више силе и Стране ће преговарати о корацима које треба предузети. 

Ако случај више силе наступи и траје, а Стране се не договоре о корацима које ће 

имплементирати, свака страна има право да једнострано раскине Уговор. 

Случај више силе обухвата: 

А) рат, грађански рат, оружани сукоб или терористички напад; или 

Б) нуклеарно, хемијско или биолошко загађење, осим када је загађење резултат радњи или 

услед кршења уговорних обавеза од стране Приватног партнера или Подизвођача; и сл. 

Почетак пружања целокупне услуге/доступности инфраструктуре 

Члан 7.  

Последњи дан до којег Приватни партнер мора да изгради (реконструише, односно 

рехабилитује) Предмет јавно-приватног партнерства како би Јавни партнер отпочео са 

пружањем услуге/доступности инфраструктуре (Дан завршетка радова на целокупној 

уговореној путној инфраструктури) су датуми одређени динамичким планом, а који не 

може бити дужи од 12 месеци од дана ступања на снагу овог уговора.  

Начин утврђивања рокова из претходног става дефинисан је у Прилогу 2., који је саставни 

део Уговора. 

Ако Приватни партнер не омогући отпочињање са пружањем услуга на целокупном 

предмету овог уговора до Дана завршетка целокупне уговорене инфраструктуре, ни у 

накнадно остављеном додатном року од 30 дана, Јавни партнер има право да обустави, 

односно умањи плаћање јединствене годишње накнаде. 

Прихватање отпочињања услуге/доступности инфраструктуре и гарантни период 

Члан 8. 

Када Приватни партнер заврши градњу, односно поједине секције, мора да демонстрира 

да грађевински радови испуњавају захтеве из Уговора и да инфраструктура одговара 

пружању услуга у складу са Уговором. 
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Да би то постигао, Приватни партнер је дужан да обави серију тестова, инспекција и 

демонстрација које треба да покажу да су радови како ваља завршени и да инфраструктура 

омогућава отпочињање пружања услуге/доступности инфраструктуре. Приватни партнер 

ће благовремено унапред обавестити Јавног партнера о тим тестирањима; Представник 

Јавног тела треба да присуствује тим тестовима и да се увери у резултате. Приватни 

партнер сноси трошкове везане за тестирање. 

Приватни партнер ће доставити Јавном телу документацију везану за резултате 

спроведених тестирања, инспекције и демонстрације, ако је примењиво. 

Јавни партнер треба да одреди да ли се резултати тестирања поклапају са нивоом 

захтеваних перформанси у складу са Уговором. Ако се поклапају, Јавни партнер ће издати 

одобрење о отпочињању пружања услуге/доступности инфраструктуре Приватном 

партнеру, не касније од 5 дана од дана прихватања радова од стране надзора, односно 

преје Пројеката изведеног стања.  

Дан предаје свих Пројеката изведеног стања ће бити дан почетка пружања услуга, од када 

теку рокови за плаћање Накнаде Приватном партнеру. 

Јавни партнер има право вета на избор лица које ће вршити надзор у смислу закона о 

планирању и изградњи, избор лица које ће вршити техничку контролу пројектне 

документације, као и на вршиоце техничког пријема објекта. Јавни партнер може да стави 

вето само на разумној основи из следећих разлога: техничка и стручна неоспособљеност 

или недовољно искуство или број ангажованих лица, у смислу тражених услова према 

позитивним прописима Републике Србије. 

Приватни партнер је дужан да обезбеди да лица која врше услуге/доступности 

инфраструктуре из овог члана испуњавају законске услове за обављање свих поверених 

им послова као и да имају искуства за њихово обављање. 

8.1 Гарантни период 

Приватни партнер даје гаранцију за изведене радове од 60 (шездесет) месеци од дана 

почетка пружања услуге/доступности инфраструктуре. 

Приватни партнер је дужан да у гарантном року, на писмени захтев Јавног партнера, 

отклони о свом трошку све недостатке који су настали због неквалитетног рада, као и 

неодговарајућег квалитета уграђених материјала, односно коришћене опреме за уговорене 

намене. 

Без обзира на обавезу из претходног става, Приватни партнер има обавезу да током 

целокупног трајања овог уговора одржава исправном путеве и улице и друге саобраћајне 

површине на територији Града Сремска Митровица, које нису предмет финансирања, 

реконструкције односно рехабилитације у стању подобном за уговорени квалитет 
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извршених радова, односно пружених услуга уз накнаду по јединичним ценама у складу 

са релевантним ценовником из Прилога 3 овог уговора и Понуде, на захтев Јавног 

партнера. 

Земљиште, опрема и друга имовинска права 

Члан 9. 

 Јавни партнер ће имати својину на имовини везаној за Пројекат (укључујући 

опрему и објекте који су набављени или изграђени-развијени од стране Приватног 

партнера). 

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Права и обавезе Приватног партнера 

Члан 10.   

Приватни партнер је дужан да у уговореном року финансира, реконструише, односно 

рехабилитује, управља и одржава локалну путну инфраструктуру у Граду Сремска 

Митровица у складу са чланом 4. и Прилогом 1. овог уговора. 

Приватни партнер је дужан да након извршених радова одржава у исправном и 

функционалном стању изграђену мрежу, да одржава ниво квалитета мреже ради пружања 

услуга уговореног квалитета физичким лицима и привредним субјектима који послују на 

територији на којој се спроводи Пројекат ЈПП и реализује овај уговор, односно кроз коју 

транзитирају, као и да у исправном и функционалном стању, након истека уговореног 

периода, путну мрежу преда Јавном партнеру на даље управљање и располагање.  

Приватни партнер има право на Годишњу Накнаду за доступност коју плаћа Јавни 

партнер за доступност изграђене инфраструктуре, под условима из овог Уговора за 2 фазе, 

у по 48 месечних рата за сваку фазу од пријема сваке фазе од стране надзорног органа, 

односно истека периода почека где свака фаза носи по 1/2 укупне вредности свих Накнада 

за доступност. 

Приватни партнер има право на слободан приступ градилишту и на неометан рад на 

реализацији Пројекта, што је Јавни партнер дужан да му омогући, у оквирима својих 

надлежности. 

Пројекат обухвата и одржавање постојеће путне мреже до максималног износа одређеног 

овим Уговором, а на захтев Јавног партнера у складу са потребама на терену. 

Приватни партнер се обавезује: 



74 
 

 да све радове из Предмета уговора изведе савесно, квалитетно и у складу са 

постојећом и израђеном документацијом, датим техничким условима као и 

важећим прописима, стандардима, нормативима и нормама квалитета за ову врсту 

радова; 

 да организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, 

обезбеђење несметаног саобраћаја и заштита околине за све време трајања 

извођења радова; 

 да приликом извођења радова спроводи све законски прописане мере заштите на 

раду и благовремено предузима мере за безбедност грађана, суседних објеката и 

околине; 

 да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 

инсталација и опреме; 

 да уредно води грађевински дневник и благовремено доставља грађевинску књигу 

надзорном органу на потпис; 

 да устроји књигу инспекције; 

 да се придржава динамичког плана реализације Пројекта и Уговора и уговореног 

рока за извођење радова; 

 да плати уговорну казну, сагласно овом Уговору ако до ње дође; 

 да омогући Јавном партнеру да врши надзор и да поступа по оправданим 

примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у 

погледу којих су стављене примедбе и то о сопственом трошку. Оправданим 

примедбама сматрају се примедбе у циљу испуњавања уговорних обавеза; 

 да преузме обавезу заштите обустављених радова ако до њих дође; 

 да изврши осигурање градилишта код регистроване осигуравајуће организације. 

 да одржава предмет Уговора у исправном и функционалном стању, било путем 

поправки, односно замене дотрајале опреме која је уграђена из сопствених 

средстава, односно из премије осигурања из уговора о осигурању које је закључио 

ради осигуравања ствари и опреме за случај оштећења од природних фактора, 

деловања трећих лица, кварова хаварија и сл. односно од свих ризика које 

Приватни партнер идентификује са пажњом доброг привредника.  

 да отклони све недостатке по примедбама комисије за технички преглед. 
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Права и обавезе Јавног партнера 

Члан 11.  

Јавни партнер је дужан да уложи све напоре да пружи сву потребну и одговарајућу 

подршку овом Пројекту (нпр. административну подршку из надлежности Јавног 

партнера), у циљу стварања што је могуће бољих услова реализације Пројекта. 

Јавни партнер се обавезује да пружи сву подршку и помоћ ДПН-у приликом подношења 

захтева и прибављања свих дозвола, одобрења,лиценци, мишљења или решења, који 

евентуално могу бити потребни или корисни ради благовремене имплементације Пројекта 

и када ДПН подноси захтеве у име лица које одреди јавни партнер, ако наведена 

документа већ нису издата. 

Јавни партнер има право да захтева током читавог трајања овог Уговора непрекидну и 

квалитетну доступност радова, односно услуга који зависе од одржавања Приватног 

партнера, а у складу са Уговором. 

Јавни партнер има обавезу да плаћа уговорену Годишњу Накнаду за доступност у 

уговореном износу током периода трајања обавезе у складу са овим Уговором, што уједно 

чини једину накнаду коју је Јавни партнер дужан да плати Приватном партнеру за 

доступност путне инфраструктуре која је предмет Пројекта, не рачунајући накнаду за 

одржавање мреже у складу са овим уговором. 

Јавни партнер има право да умањи Годишњу Накнаду за доступност из разлога и по кључу 

дефинисаном овим Уговором. 

IV ТРАЈАЊЕ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

Опис услуге/доступности инфраструктуре  

Члан 12. 

 Обим Радова и Услуга које пружа Приватни партнер, као и њихов опис дат је у 

Прилогу 1. Уговора. 

Цена и механизам плаћања 

Члан 13. 

Стране су сагласне да: 

А) Неће бити плаћања док услуга није доступна, односно најмање део инфраструктуре 

није рехабилитован, односно реконструисан, у складу са динамиком коју одреди Јавни 

партнер по принципу нема доступности уговорене инфраструктуре – нема плаћања.  
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Б) Јавни партнер је дужан да обезбеди плаћање Накнаде за доступност за инфраструктуру 

која је предмет овог уговора за сваку фазу (укупно 2 фазе) од њеног завршетка, који у 

смислу овог уговора подразумева моменат предаје свих пројеката изведеног стања и након 

истека периода почека (грејс периода) од годину дана у по 48 месечних рата, имајући у 

виду да је: 

 прво плаћање предвиђено након завршетка 1. фазе која траје 6 месеци од дана 

ступања на снагу овог уговора и периода почека од годину дана, т.ј. након 18 

месеци од дана ступања на снагу овог уговора 

 за 2. фазу, плаћање предвиђено након завршетка 2. фазе која траје највише 6 

месеци од дана завретка радова 1. фазе, односно најкасније у року од 12 месеци од 

ступања на снагу овог уговора и периода почека од годину дана, т.ј. након 24 

месеца од дана ступања на снагу овог уговора 

 

В) Јавни партнер ће плаћати трошкове одржавања путне инфраструктуре која није 

предмет реконструкције, односно рехабилитације, од дана ступања на снагу овог уговора 

током периода од 6 година сходно реалним потребама на терену а по захтеву Јавног 

партнера. 

Г) Приватни партнер по Уговору искључиво има право на Накнаду за доступност – у 

износу до _______________________ динара/евра укупно и на варијабилни износ на име 

одржавања постојеће путне инфраструктуре и других радова до највише 

_______________________ динара/евра годишње у складу са реалним потребама на 

терену, а по захтеву Јавног партнера, све без ПДВ-а у динарској противвредности по 

средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања, што укупно за уговорени период 

износи до ______________________ динара без ПДВ-а а ______________________ динара 

са ПДВ-ом. 

Д) Висина Накнаде за доступност је директно у вези са нивоом и уговореним квалитетом 

услуге/доступности инфраструктуре коју пружа Приватни партнер током обрачунског 

периода, као и стварним количинама употребљеним за изградњу предмета овог уговора. 

Ђ) Накнада за доступност плаћа се месечно на основу издате фактуре Приватног партнера 

Јавном партнеру по истеку обрачунског периода. 

Е) Механизам плаћања прилагођен је потенцијалним лошим перформансама Приватног 

партнера, док ће одбијање од накнаде рефлектовати озбиљност пропуста Приватног 

партнера. Непружање услуге/доступности инфраструктуре ће водити неплаћању накнаде. 

Мањи пропусти, као што су несанација пута у року од 24 сата од дана настанка, односно 

пријаве, односно 48 сати за веће кварове/штете на изграђеној путној мрежи, за сваки дан 

закашњења у отклањању квара/штете на изграђеној путној мрежи, узрокује умањење у 

износу од 200 евра (а у случају континуираних пропуста у свакој години трајања овог 
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уговора – нпр. након више од 5 пробијања рока за отклањање квара, за сваки дан 

закашњења у отклањању квара/штете на изграђеној путној инфраструктури, узрокује 

умањење у износу од 1.000 евра). Директно одбијање у новцу за лоше перформансе 

Приватног партнера у пружању услуга које су дефинисане овим Уговором, врши се у 

моменту доспећа плаћања рата Накнаде за доступност. 

Ж) Перформансе и режим плаћања ће бити засновани на резултатима (стандард 

услуге/доступности инфраструктуре/радова) дефинисаним овим Уговором. 

З) У случају настанка материјалне штете по крајње кориснике, односно трећа лица услед 

поступања Приватног партнера, Приватни партнер је дужан да тако насталу штету 

надокнади без одлагања.  

Захтеви у погледу перформанси 

Члан 14. 

А) Перформансе у погледу пружања услуге/доступности инфраструктуре, тј. утврђивање 

нивоа перформанси биће утврђено надзором Јавног партнера на терену и путем 

тромесечних Извештаја Приватног партнера који доставља Јавном партнеру током 

читавог периода трајања овог Уговора, на обрасцу који ће стране утврдити у року од 30 

дана од дана потписавања овог Уговора који мора да садржи проценат испуњености 

уговореног стандарда радова и услуга, као и путем Извештаја прописаног уредбом којом 

се уређује надзор над реализацијом јавних уговора, а које Приватни партнер доставља 

Јавном партнеру у форми и роковима датим у наведеној уредби.  

Б) Уколико пружена услуга Приватног партнера није у складу са условима дефинисаним 

овим уговором Накнада за доступност ће бити умањена у складу са чланом 13. овог 

Уговора 

В) Прогресивни механизам ће бити примењен у случају континуираних пропуста 

Приватног партнера у складу са чланом 13. овог Уговора. 

Г) Јавни партнер може да раскине Уговор, ако се неквалитетна услуга константно и 

континуирано пружа; право на раскид ће бити активирано континуираним умањењем 

Накнада за доступност, тј. ако је годишњи износ Накнада за доступност умањен за више 

од 50% на годишњем нивоу.  

Д) Приватни партнер сноси ризик за своје Подизвођаче и њихове лоше перформансе; 

ипак, Јавни партнер има право да интервенише и тражи замену Подизвођача у случају да 

радови, односно услуге нису на уговореном нивоу. 

Управљање механизмом праћења и надзор  

Члан 15.  
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Праћење и надзор врше се у складу са следећим принципима: 

А) Приватни партнер дужан је да кроз систем контроле квалитета мери ниво перформанси 

пружених услуга/доступности инфраструктуре и обављених радова; 

Б) Јавни партнер прати систем контроле квалитета Приватног партнера кроз планиране и 

непланиране посете локацијама на којима се изводе радови. Јавни партнер може да појача 

надзор у случају пропуста или континуираних лоших перформанси; 

В) Праћење и надзор почеће са Даном почетка пружања услуге/доступности 

инфраструктуре; 

Г) Приватни партнер и Јавни партнер ће сносити своје трошкове у вези са управљањем и 

надзором. Трошак јавног тела за додатни надзор и ревизију у случају лоших перформанси 

Приватног партнера, сноси Приватни партнер; 

Д) Приватни партнер ће урадити извештај о резултатима надзора. Стране се обавезују да 

се у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог уговора споразумеју о типу и садржини 

извештаја, периодичности извештаја и лицима одговорним за извештавање. 

Одржавање 

Члан 16. 

Приватни партнер ће обезбедити на сталној основи да су у свако доба, његово одржавање 

и оперативне процедуре довољне да обезбеде: (а) континуирану доступност објеката 

путне инфраструктуре обухваћене овим уговором; (б) да се одржи пројектована намена 

радова и средстава ради достизања њиховог животног века; да су имовина и средства 

враћени Јавном телу на Дан Истека у стању које је у складу са Уговореним. 

Ако Јавни партнер оправдано верује да Приватни партнер не поштује обавезу одржавања 

може да спроведе (или уговори) преглед радова, средстава и имовине ради утврђивања да 

ли су били и да ли се одржавају од стране Приватног партнера, у складу са његовим 

обавезама везаним за одржавање. 

Плаћања и пребијање 

Члан 17. 

Приватни партнер нема право да задржи или пребије било који доспели износ према 

Јавном телу, али Јавни партнер може да задржи или пребије било који износ који му 

дугује Приватни партнер који је доспео и наплатив од Приватног партнера у складу са 

овим Уговором. 

 



79 
 

Промена у услугама/доступности инфраструктуре 

Члан 18. 

Протокол о променама заснива се на следећим принципима: 

Обавештење и спецификације 

Јавни партнер ће обавестити Приватног партнера на време о својој намери да захтева 

измене (и обрнуто). Стране ће радити заједнички на развоју детаљних спецификација за 

захтев за променама. Финална спецификација треба да буде потписана од Јавног тела и 

поднета Приватном партнеру као званични захтев за променама. 

Процена Приватног партнера 

Приватни партнер има право да у разумном року одлучи да ли ће одбити промене. Ако 

Приватни партнер одлучи да спроведе тражену промену, има право да у разумном року 

достави своју процену која, између осталог, садржи, временски оквир и цену спровођења 

промена, односно утицај промена на висину Накнаде за доступност. 

Одобрење Јавног партнера 

Јавни партнер ће у разумном року размотрити процену и одговорити да ли одобрава 

процену Приватног партнера. 

Спровођење измена 

Након што је Јавни партнер одобрио процену Приватног партнера, Приватни партнер ће 

приступити спровођењу промена у договореном року. Приватни партнер ће процесовати и 

спровести промену користећи приступ транспарентне „отворене књиге“ у погледу цена и 

обезбедиће „вредност за уложени новац“ Јавном телу. 

Финансирање 

Јавни партнер ће сносити трошак тражених промена до највишег износа дозвољеног 

законом, осим ако је промене тражио Приватни партнер, у ком случају ће Приватни 

партнер финансирати спровођење такве промене. 

Анализе са дужном пажњом (due dilligence) 

Протокол промена треба да уреди када ће правна, техничка, финансијска, односно анализа 

осигурања бити потребна као последица спроведених промена. 

Документација и надзор 
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Стране ће благовремено документовати и надзирати све промене. Ако су промене 

комплексне, биће коришћене сепаратне измене уговора. 

Промена закона 

Члан 19. 

Приватни партнер мора да поштује све прописе. Непоштовање прописа, може да узрокује 

раскид Уговора због пропуста Приватног партнера. 

Приватни партнер ће у своју понуду уградити трошак поштовања прописа.  

Ризик промене закона која није дискриминаторна промена прописа, сноси искључиво 

Приватни партнер. 

19.1 Дискриминаторна промена прописа 

Дискриминаторна промена прописа је она чија примене има ефекат на Пројекат (а не на 

друге сличне пројекте), на Приватног партнера (а не на друга лица) на ЈПП Уговараче (а 

не на друга лица). 

Јавни партнер сноси ризик таквих промена. 

19.2 Специфичне промене прописа 

Специфичне промене прописа се односе на пружање услуга/доступности инфраструктуре, 

истих или сличних, или за поседовање удела у компанијама чија је главна делатност 

пружање истих или сличних услуга/доступности инфраструктуре, као и 

Услуга/доступности инфраструктуре у складу са овим Уговором. 

Ризик специфичних промена прописа дели се једнако између Приватног партнера и Јавног 

тела. 

19.3 Генералне промене прописа 

Генералне промене прописа су све промене прописа које нису квалификоване као 

дискриминаторне или специфичне промене прописа. 

Приватни партнер сноси ризик генералне промене прописа. 

Варијације цене 

Члан 20. 

Стране су сагласне да током животног века Пројекта (6 година), Накнада за доступност не 

сме да варира, нарочито ако је индексирана у еврима, осим за износ инфлације у Евро 

зони, према подацима Европске централне банке, а ако је индексирана у динарима, за 
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износ индекса пораста потрошачких цена према подацима надлежног завода за 

статистику, а који служе за израчунавање стопе инфлације у Републици Србији. 

Подуговарање, запослени и промена документације  

Члан 21.  

21. 1 Подуговарање 

Јавни партнер има право да ревидира, укључујући и право вета на ангажовање 

Подизвођача Приватног партнера који није наведен у понуди на основу које је закључен 

овај Уговор. Јавни партнер може да стави вето само на разумној основи из следећих 

разлога: техничка неоспособљеност, недовољно искуство или финансијска снага 

Подизвођача. 

Без обзира на право Јавног партнера у погледу Подизвођача, Приватни партнер је у 

потпуности одговоран за ризик подуговарања у случају да Подизвођачи не испуне своје 

обавезе. 

Ангажовање на извршавању обавеза из овог Уговора привредног субјекта који је са 

Приватним партнером повезано правно лице у смислу Закона о привредним друштвима, 

не сматра се подуговарањем. 

21. 2 Запослени 

Јавни партнер има право да искључи, укључујући и право вета на ангажовање лица 

Приватног партнера, на основу разумне основе за такав захтев. 

Без обзира на право Јавног тела у погледу ангажованих лица, Приватни партнер је у 

потпуности одговоран за ризик ангажованих лица, у случају да та лица не испуне своје 

обавезе. 

21. 3 Промена документације 

Приватни партнер ће доставити Јавном партнеру оверене копије свих пројектних 

докумената укључујући и све њихове измене. Оверене копије не значе јавнобележничку, 

судску или другу оверу, већ оверу од стране Приватног партнера. 

Јавни партнер организује Техничку контролу за све нацрте измена пројектне 

документације. Приватни партнер неће да раскине, измени или се одрекне од права или на 

други начин поступа са пројектним и финансијским споразумима без претходне писмене 

сагласности Јавног партнера, коју он неће безразложно и благовремено ускратити да дâ. 

Третман имовине и средстава по истеку периода пружања услуга/доступности 

инфраструктуре  
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Члан 22 .  

Са истеком Уговора, Приватни партнер ће предати сву имовину и средства Јавном телу, 

уколико било које право везано за такву имовину буде пренето на Приватног партнера 

током периода на који је овај Уговор закључен. 

Превремени раскид 

Члан 23. 

23. 1 Пропуст јавног партнера 

Приватни партнер може да раскине Уговор ако Јавни партнер прекрши Уговор. Разлози за 

раскид обухватају: 

А) експропријацију, секвестрацију или одузимање значајног дела имовине и средстава или 

удела Приватног партнера од стране Јавног тела или релевантног органа власти; 

Б) неплаћање од стране Јавног партнера било ког износа који прелази 400.000 евра, а који 

је доспео и платив од стране Јавног партнера у складу са Уговором у року од 60 дана од 

дана достављања формалног писменог захтева Приватног партнера – фактуре; 

В) пропуст Јавне стране да испуни своју обавезу из Уговора која суштински онемогућава 

Приватног партнера да испуни своје обавезе из Уговора узастопно три месеца. 

Право Приватног партнера да раскине Уговор условљено је истеком примереног рока за 

исправљање пропуста датог Јавном партнеру. 

Јавни партнер ће платити накнаду за раскид Приватном партнеру, ако је Уговор раскинут 

због пропуста Јавног тела. Износ те накнаде треба да обезбеди Приватном партнеру и 

његовим финансијерима пуну компензацију, тј. да нису на губитку (у лошијем положају) 

услед превременог раскида у односу на наставак Уговора, како је уговорено, а њена 

висина зависи од момента раскида, односно зависи да ли се раскид десио у моменту током 

изградње и пре Датума почетка или након Датума почетка пружања целокупне 

услуге/доступности инфраструктуре у складу са овим Уговором, осим ако друкчије није 

дефинисано појединачним одредбама овог Уговора. 

Уколико је уговор раскинут током периода изградње, раскидна компензација ће бити 

плаћена у износу збира преосталих годишњих Накнада за доступност, умањено за износ 

неопходан за довршетак изградње (реконструкције, односно рехабилитације) уговорене 

инфраструктуре и умањен за износ одржавања изграђене (реконструисане, односно 

рехабилитоване) и постојеће путне инфраструктуре, док ће наведени износ бити 

исплаћиван по динамици која је предвиђена за исплату годишњих, односно месечних 

Накнада за доступност у складу са овим Уговором, док ће у случају да раскид наступи 

након датума почетка пружања целокупне услуге/доступности инфраструктуре тј. након 
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завршетка целокупних радова на реконструкцији, рехабилитацији и сл. у складу са 

Прилогом 1. овог уговора, компензација бити плаћена у износу збира преосталих 

годишњих, односно месечних Накнада за доступност, умањено за износ одржавања 

изграђене (реконструисане, односно рехабилитоване) путне инфраструктуре и уграђене 

пратеће опреме, док ће наведени износ бити исплаћиван по динамици која је предвиђена 

за исплату годишњих, односно месечних Накнада за доступност у складу са овим 

Уговором. 

Приватни партнер ће Јавном телу предати имовину и средства када Уговор буде раскинут. 

23. 2 Пропуст приватног партнера 

Јавни партнер може да раскине Уговор ако Приватни партнер прекрши Уговор. Разлози за 

раскид обухватају: 

А) континуирано кршење Уговора од стране Приватног партнера која битно утиче на 

уговорени квалитет Услуге/доступности инфраструктуре 

Б) доношење одлуке о ликвидацији, отварање стечаја или сличног поступка, или 

наступања стечаја или сличног догађаја по Приватног партнера, када нпр. суд донесе 

одлуку о покретању стечајног поступка, именовању стечајног управника, државина је 

одузета од стране заложног повериоца, донета је административна (судска или управна) 

забрана, или је за Приватног партнера одређен администратор - управник; 

В) пропуст да испоштује Дан почетка пружања услуге/доступности инфраструктуре, 

односно Дан завршетка целокупне уговорене инфраструктуре и не омогући доступност 

инфраструктуре ни у накнадно остављеном року од 60 дана; 

Г) Пропуст Приватног партнера да одржи Услугу на нивоу перформанси који је уговорен 

(незадовољавајуће перформансе); ипак, овај разлог за раскид може да се искористи само 

када лоше перформансе достигну ниво од 50% умањења годишњег износа Накнаде за 

доступност због лоших перформанси до када ће на Накнаду за доступност бити 

примењена финансијска одбијања; 

Д) Приватни партнер је поднео лажне и нетачне податке који су били одлучујући за 

одлуку Јавног тела да утврди квалификацију Приватног партнера током поступка доделе 

Уговора; 

Ђ) Ако Приватни партнер додели или пренесе Пројекат/Уговор без сагласности Јавног 

тела. 

Рок за исправљање пропуста који ће омогућити Приватном партнеру да исправи своје 

кршење уговора (ако је такво кршење могуће исправити, износи 15 дана). 
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Ако Јавни партнер раскине Уговор из разлога пропуста Приватног партнера, Јавни 

партнер и даље треба да плати раскидну компензацију Приватном партнеру. Таква 

компензација покрива преосталу вредност Уговора, умањену за 30%, у месечним, односно 

годишњим ратама по броју месеци, односно година које су преостале за реализацију 

Уговора у уговореном периоду, у случају да је разлог за раскид наступио у моменту након 

изградње целокупне уговорене инфраструктуре, при чему се Приватни партнер саглашава 

да нема право на потраживање накнаде штете нити измакле добити, а раскидна 

компензација ће бити исплаћивана по динамици која је предвиђена за исплату годишњих 

Накнада за доступност у складу са овим Уговором. У случају да изградња није завршена, 

Приватном партнеру ће исплатити вредност извршених радова и уграђене опреме до 

момента наступања разлога за раскид према вредности коју изврши независни 

проценитељ којег одреде споразумно обе Стране, умањену за 10%. Овим уговором, стране 

се саглашавају да неће бити могуће истаћи захтев за накнаду штете и измаклу добит. 

Приватни партнер предаје имовину Пројекта Јавном телу када је Уговор раскинут. 

23. 3 Виша сила 

Ако наступи случај више силе, а Стране пропусте да постигну споразум о превазилажењу 

настале ситуације, тада свака Страна има право да раскине Уговор. Јавни партнер може да 

спречи раскид тако што ће Приватном партнеру платити Накнаду за доступност, као да је 

Услуга/доступности инфраструктуре правоваљано пружена, а у периоду за који је Накнада 

плаћена Приватни партнер неће раскидати Уговор. Јавни партнер треба јасно да назначи 

фиксни период који то плаћање покрива. 

Ако је Уговор раскинут услед Више силе, Јавни партнер ће платити раскидну 

компензацију Приватном партнеру. Таква накнада осликава чињеницу да ниједна страна 

није одговорна за раскид Уговора, и да оне треба да поделе последице раскида. Раскидна 

компензација покрива преосталу вредност Уговора, умањену за износ одржавања 

изграђене инфраструктуре и уграђене опреме у месечним, односно годишњим ратама по 

броју месеци, односно година које су преостале за реализацију Уговора у уговореном 

периоду, у случају да је целокупна уговорена путна инфраструктура већ изграђена. У 

случају да изградња није завршена, Јавни партнер ће исплатити вредност извршених 

радова и уграђене опреме до момента наступања више силе, и овим уговором се Стране 

саглашавају да неће бити могуће истаћи захтев за накнаду штете и измаклу добит. 

Преосталу вредност Уговора и/или вредност извшених радова у случају наступања 

околоности из овог става извршиће независни проценитељ којег одреде споразумно обе 

Стране. 

Приватни партнер предаје имовину Пројекта Јавном телу када је Уговор раскинут. 

23.4 Коруптивно понашање 
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Приватни партнер гарантује да није учинио ниједно дело корупције, ни слично дело у 

циљу закључења овог Уговора. Јавни партнер има право да раскине Уговор ако Приватни 

партнер прекрши ову гаранцију, што се доказује правноснажном одлуком суда или 

државног органа. 

Изузетно, Приватни партнер има право да исправи наведено ради избегавања раскида 

Уговора. Овај изузетак се примењује на случајеве када је коруптивно понашање учињено 

од стране лица које није Приватни партнер, или запосленог код Приватног партнера које 

не поступа независно. У таквом случају, Приватни партнер има могућност да отпусти 

запосленог или ангажована лица која су поступала коруптивно, и на тај начин отклони 

кршење гаранција. 

Ако је Уговор раскинут услед коруптивних активности Приватног партнера, Јавни 

партнер треба да плати одговарајућу раскидну компензацију Приватном партнеру у 

износу преостале вредности уговора, умањене за 40%, у месечним, односно годишњим 

ратама по броју месеци, односно година које су преостале за реализацију Уговора у 

уговореном периоду, у случају да је целокупна путна инфраструктура већ изграђена 

(реконструисана, односно рехабилитована) до момента раскида уговора. У случају да 

изградња (реконструкција, односно рехабилитација) није завршена, Јавни партнер ће 

исплатити вредност извршених радова и уграђене опреме до момента наступања овог 

раскидног услова умањено за 40%, и овим уговором се Стране саглашавају да неће бити 

могуће истаћи захтев за накнаду штете и измаклу добит. Преосталу вредност Уговора у 

случају наступања околоности из овог става извршиће независни проценитељ којег одреде 

споразумно обе Стране. 

Приватни партнер предаје имовину Пројекта Јавном телу када је Уговор раскинут. 

23.5 Вољни раскид од стране јавног тела (раскид без разлога) 

Јавни партнер може да раскине Уговор у свако доба до истека Уговора. 

Ако Јавни партнер раскине Уговор једнострано без разлога, платиће раскидну копензацију 

Приватном партнеру. У овом случају, раскидна компензација је једнака износу који 

Приватни партнер треба да прими од стране Јавног тела ако би се Уговор наставио како је 

уговорено, увећану за 30%, ако је изградња (реконструкција, односно рехабилитација) 

целокупне уговорене путне инфраструктуре већ завршена. У случају да изградња 

(реконструкција, односно рехабилитација) није завршена, Јавни партнер ће исплатити 

вредност извршених радова и уграђене опреме до момента наступања раскида Уговора 

увећано за 50%, и овим уговором се Стране саглашавају да неће бити могуће истаћи 

захтев за накнаду штете и измаклу добит. 

Приватни партнер предаје имовину Пројекта Јавном телу када је Уговор раскинут. 



86 
 

Калкулација и плаћање у случају превременог раскида  

Члан 24.  

Сва плаћања треба да буду у складу са износима пре опорезивања. 

Никакве измене, одрицање од права или коришћење права у складу са финансијским и 

пратећим споразумима неће имати утицаја на повећање одговорности Јавног тела на 

превремени раскид Уговора, осим акоПриватни партнер прибави претходну писмену 

сагласност Јавног тела на повећање одговорности. 

Јавни партнер има пуно право да одбије било коју доспелу обавезу Приватног партнера од 

износа који плаћа на име компензације за непоштовање Уговора. 

Раскидна компензација је једина и искључива накнада која се плаћа Приватном партнеру у 

случају превременог раскида. 

Преглед код истека и раскида Уговора 

Члан 25. 

На дан истека, Приватни партнер ће ставити на располагање имовину пројекта Јавном 

телу, која мора бити у стању подобном за даљу редовну употребу. 

Јавни партнер ће ангажовати независно треће лице да изврши преглед пројектне имовине. 

Тај преглед ће бити обављен шест месеци пре Дана истека. Јавни партнер сноси трошак 

прегледа, осим ако преглед не покаже недостатке у стању пројектне имовине, када 

Приватни партнер сноси трошак прегледа. 

Ако преглед открије да Приватни партнер неће предати пројектну имовину у стању у 

складу са Уговором, Приватни партнер ће о свом трошку поправити Пројектну имовину и 

довести је у стање како је уговорено. 

Обештећења, гаранције и уговорена потраживања 

Члан 26. 

Приватни партнер ће да ослободи и обештети Јавног партнера, његове запослене, агенте и 

извођаче на захтев од и против одговорности за (1) смрт или повреде, (2) губитак или 

оштећење имовине, (3) кршење уговорних обавеза, и (4) тужби, захтева, трошкова, 

накнада, који сви (5) могу настати из, или као последица пројекта, грађења, управљања 

или одржавања имовине и средстава, чињења или нечињења од стране Приватног 

партнера по основу Уговора или присуства Приватног партнера, Подизвођача, агената или 

запослених на имовини Јавног тела. 

26. 1 Гаранција за добро извршење посла 
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Банкарска гаранција на износ од у висини од 10% од вредности понуде, мора бити 

достављена у року од 30 дана од дана закључења овог Уговора од стране Приватног 

партнера. Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 12 месеци од дана ступања 

на снагу овог уговора уз обавезу Приватног партнера да исту продужава довољан број 

пута тако да покрије читав период трајања Јавног уговора. Банкарска гаранција мора бити 

безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора. Уколико у року важења 

предметне банкарске гаранције не дође до Почетка пружања уговорене 

услуге/доступности инфраструктуре – Дан завршетка целокупне уговорене 

инфраструктуре, Јавни партнер стиче право на наплату гаранције, поред права на раскид. 

Недостављање било које гаранције и осталих средстава обезбеђења, односно доказа у року 

из овог члана 26. другој страни у корист које предметна гаранција, односно доказ треба да 

буде дат има право на раскид уговора и на накнаду штете, а јавни партнер има и право на 

наплату гаранције за озбиљност понуде. 

Осигурање 

Члан 27. 

Приватни партнер има право да осигура Предмет пројекта, односно његове делове, у 

складу са добром индустријском праксом током целог трајања пројекта.  

Сва осигурања треба да буду уговорена од стране репутабилних осигуравајућих кућа. 

Јавни партнер одобрава у року од 10 дана од подношења захтева на одобрење предложене 

осигураваче и осигуравајуће брокере, што неће бити безразложно одбијено.  

Ако се деси осигурани случај, Приватни партнер ће бити у обавези да поново успостави 

имовину и средства, као и пружање Услуга/доступности инфраструктуре у најкраћем 

могућем року који у зависности случаја, Стране договоре у року од 5 дана од дана 

наступања осигураног случаја. 

Ако осигурање под одређеним разлозима и условима није више доступно и ако 

недоступност није кривица Приватног партнера, Приватни партнер неће бити у обавези да 

створи те разлоге и услове, а Јавни партнер неће имати право да раскине Уговор. Оваква 

недоступност ће бити третирана као Ослобађајући догађај. 

Информације и поверљивост 

Члан 28. 

Приватни партнер ће пажљиво чувати сву документацију везану за Уговор и Пројекат и 

даће Јавном телу копију било ког документа на његов захтев. 

Приватни партнер неће комуницирати са представницима медија о било чему у вези са 

Уговором, без претходне сагласности Јавног тела. 
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Што више је могуће, информације везане за Уговор и Пројекат ће бити јавно доступне. 

Приватни партнер ће припремити листу комерцијално остељивих података и информација 

које ће бити поверљиве и неће бити јавно доступне у року од 30 дана од дана закључења 

овог уговора, која ће чинити прилог 4. овог Уговора. 

Права интелектуалне својине 

Члан 29. 

Приватни партнер ће прибавити одговарајуће лиценце које могу бити захтеване за 

управљање технологијама или друга права интелектуалне својине која су потребна да би 

изводио радове или пружао Услуге/доступности инфраструктуре. 

Приватни партнер ће штитити Јавног партнера од свих тужби, захтева, губитака, 

потраживања или поступака који проистичу из кршења било ког права интелектуалне 

својине од стране Приватног партнера. 

Приватни партнер ће обезбедити да Јавном телу буде додељено безусловно и неопозиво 

трајно право на употребу лиценце за све планове, спецификације, сва документа и све 

технологије и моделе које користи Приватни партнер за било коју сврху у вези са 

Пројектом, где је то примењиво. 

Решавање спорова 

Члан 30. 

(А) Стране ће покушати да реше сваки спор путем мирних преговора који не могу да трају 

дуже од 60 дана; 

(Б)   Ако стране не успеју да мирно постигну споразум, свака Страна може да се обрати 

експертском панелу. Стране ће одредити 3 члана експертског панела за фазу градње 

(одмах након потписивања Уговора) и 3 члана експертског панела за фазу одржавања 

(одмах након Дана почетка пружања услуга/доступности инфраструктуре); 

(В) Након разрешења спора од стране експертског панела, незадовољна страна која је 

незадовољна одлуком експертског тима, може се обратити суду, односно арбитражи ради 

решења спора. 

(Г) Спорове које Стране не буду могле да реше споразумно, решаваће надлежни 

Привредни суд у Сремској Митровици. 

У случају да је Приватни партнер лице са већинским страним капиталом, а жели да 

уговори арбитражу за решавање спорова (понуђач бира ову опцију у моменту подношења 

понуде у овом поступку одабира Приватног партнера), овај став гласи: 
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Стране су сагласне да сваки спор у вези овог Уговора буде коначно решен од стране 

[унети у моменту закључења овог уговора једну од следећих арбитража: 

Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије, користећи српски језик 

или при Међународној арбитражи у Бечу, користећи енглески језик] Меродавно право за 

решавање арбитражног спора из овог члана је право Републике Србије. 

Ступање јавног тела (Step-in-right) 

Члан 31. 

Јавни партнер ће имати право да ступи у позицију Приватног партнера када Приватни 

партнер није поступио по опомени Јавног партнера у року од 30 дана и оправдано сматра 

да је неопходно тако да поступи због озбиљног ризика од наступања штетних последица 

по лица и имовину. 

Ако ступање Јавног тела прати кршење Уговора од стране Приватног партнера, Јавни 

партнер ће наставити са плаћањем Накнаде као да је услуга/доступности инфраструктуре 

у потпуности пружена. Јавни партнер може да одбије све трошкове везане за ступање у 

Уговор од накнаде коју плаћа Приватном партнеру. 

Ако ступање нема везе са кршењем Уговорних обавеза, Јавни партнер ће наставити са 

плаћањем Накнаде као да је услуга/доступности инфраструктуре у потпуности пружена. У 

том случају Јавни партнер неће имати право да одбије трошкове везане за ступање у 

Уговор и мораће да сноси све везане трошкове. 

У сваком случају, Приватни партнер ће пружити разумну помоћ Јавном телу током 

периода у коме је Јавни партнер ступио у позицију Приватног партнера. 

Јавни партнер може без ограничења приступити просторијама Приватног партнера, 

имовини пројекта која се користи за пружање услуга/доступности инфраструктуре. 

Уступање 

Члан 32. 

Приватни партнер не сме да уступи, новелира или пренесе своја права по основу Уговора, 

осим преноса, односно залагања доспелих, односно будућих потраживања која има према 

Јавном партнеру, банци или другој финансисјкој институцији.  

Такође, као изузетак овом општем правилу, Приватни партнер који је поднео понуду са 

финансијером може да уступи Уговор као део пакета средстава обезбеђења према главним 

повериоцима, односно финансијерима.  

Главни финансијер може да одреди замену Приватног партнера у складу са својим правом 

из Директног уговора, без претходне сагласности Јавног тела, ако је такав уговор 
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закључен. Главни финансијери такође могу, у складу са правом на обезбеђење путем 

преузимања удела Приватног партнера, да пренесу те уделе. 

Промена контроле 

Члан 33. 

Било која трансакција у складу са којом Приватни партнер губи директно или индиректно, 

следбеника у свом власништву својих оснивача или повезана лица, сматраће се преносом, 

за који је потребан пристанак Јавног тела. Променом у власништву оснивача или 

повезаних лица неће се сматрати промена (трговина) акцијама или уделима, све док не 

дође до премене у власништву од 50% или више акција или удела. 

Рефинансирање 

Члан 34. 

Стране су сагласне да Приватни партнер може да рефинансира свој капитал и дуг у било 

које време током животног века Пројекта по следећим принципима: 

А) Приватни партнер ће добити одобрење Јавног тела за било које планирано 

рефинансирање, осим ако рефинансирање потпада под изузеће од рефинансирања. 

Изузеће од рефинансирања јесте, између осталог, рефинансирање почетног капитала (нпр. 

субординираних уделичара); 

Б) конкретни кредит, рефинансирање предвиђено по основном моделу, корпоративно 

рефинансирање, хеџовање каматне стопе, рефинансирање кроз промене у пореској и 

рачуноводственој политици, или квалификоване банкарске трансакције;  

В) Приватни партнер ће доставити све информације и документацију у вези са 

рефинансирањем Јавном телу, где ће Јавни партнер имати право да у потпуности надзире 

рефинансирање и везану документацију. 

Меродавно право 

Члан 35. 

Право Републике Србије ће бити меродавно за Уговор и односе између страна у Уговору. 
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Ред првенства 

Члан 36. 

У случају недоследности или несагласности између одредби овог Уговора и његових 

Прилога, овај Уговор има предност, осим кад се ради о опису и обухвату радова, у ком 

случају имају предност одредбе Прилога 1. овог Уговора. 

Речи и изрази 

Члан 37. 

Кад год се у овом Уговору наводи да је Приватни партнер дужан да обави одређене радове 

или пружи услуге/доступности инфраструктуре „о свом трошку“, „да искључиво сам 

сноси трошкове и издатке“ или „без икаквог трошка или издатка“ такви изрази значе да 

Приватни партнер нема право да оствари накнаду од Јавног партнера за такве радове или 

услуге/доступности инфраструктуре, осим ако друкчије није изричито утврђено овим 

Уговором. 

Тумачење 

Члан 38. 

Речи у једнини носе исто такво значење и у множини и обрнуто с обзиром на контекст у 

којем се налазе. 

Непокретности 

Члан 39. 

Приватни партнер прихвата и сагласан је да Јавни партнер или његови овлашћени 

представници имају и задржавају право на и власништва над свом постојећом 

Непокретном имовином, укључујући без ограничења Објекте који чине саставни део 

изграђене путне мреже те да приватни партнер нема никакво право располагања на, ни 

власништво над било којом од непокретне имовине. 

Покретна имовина 

Члан 40. 

Приватни партнер прихвата и сагласан је да Јавни партнер има и задржава право на и 

власништво над целокупном покретном имовином која је смештена на или у Земљишту на 

Датум примопредаје те да Приватни партнер нема никакво право располагања на, ни 

власништво над том имовином. 
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Рашчишћавање и сагласности 

Члан 41. 

(а) Приватни партнер је дужан, о свом трошку да изврши уклањање свих препрека које 

спречавају Грађевинске радове на Земљишту, осим у случају да је уклањање препрека у 

исључивој и/или законској надлежности Јавног партнера. У случају да је потребна било 

каква Потребна сагласност за уклањање препрека грађевинским радовима на Земљишту, 

Приватни партнер је дужан да обезбеди такве Потребне сагласности од Надлежних органа 

уз пуну и благовремену помоћ Јавног партнера; У случају било каквог неоправданог 

одуговлачења на страни било којег Надлежног органа у одобравању било које Потребне 

сагласности, такво одуговлачење ће се третирати као Ослобађајући догађај. 

(б) Јавни партнер одговоран је за обезбеђивање имовинско-правних услова за реализацију 

Уговора који се односе на власништво на Земљишту. Необезбеђивање имовинско-правних 

услова за реализацију предмета Уговора третираће се као Ослобађајући догађај. 

(в) Приликом извршења овог Уговора, претпоставља се да је Приватни партнер стекао све 

потребне податке и информације пре Датума за достављање понуда. 

(г) Приватни партнер има искључиву одговорност да се упозна са природом и локацијом 

Грађевинских радова везаних за Пројекат, као и са општим и локалним условима, посебно 

оним условима који утичу на превоз, приступ, одлагање, доступност и квалитет рада, воде 

и електричне енергије; доступност и стање путева; климатске услове и годишња доба; 

физичке услове на Земљишту у целини; топографију и услове на површини терена; 

геологије подземља, као и својствима и количином површинског и подземног материјала 

на које се наилази и сл. Пропуст Приватног партнера да упозна стварне услове, не 

ослобађа га од обавезе да овај Уговор извршава на задовољавајући начин како је 

уговорено. 

Чишћење и отклањање штете  

Члан 42.  

Приватни партнер је обавезан да неодложно о свом трошку уклони сав отпад, нечистоће и 

оштећења које је проузроковао он или његови подизвођачи на терену где изводи радове и 

ослободи Јавног партнера од евентуалних захтева трећих лица. 

Приватни партнер је обавезан да након завршетка појединих деоница пута, као и других 

радова у складу са овим уговором, о свом трошку успостави очишћено и уређено стање. 
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Приступ 

Члан 43. 

Приватни партнер је дужан да обезбеди приступ Земљишту, односно локацијама на којима 

се изводе радови, Представницима јавног партнера у сврху надзирања активности 

Приватног партнера и било ког извођача; под условом да Представник Јавног партнера, 

подлеже и дужан је да се придржава меродавних поступака заштите на раду и сигурности 

које Приватни партнер спроводи у односу на појединце којима је одобрен приступ 

Земљишту, односно локацији, као и под условом да не спречава, не омета, или на други 

начин одлаже извођење Грађевинских радова или пружање Услуга/доступности 

инфраструктуре. 

Претходно стање животне средине 

Члан 44. 

Уколико се од Приватног партнера тражи, у складу са Меродавним правом да предузме 

мере за заштиту било ког Претходног стања животне средине, Приватни партнер је дужан 

предузети такве мере заштите какве се траже; под условом да Јавни партнер одговара за 

оправдане, документоване трошкове и издатке сваке тако предузете мере заштите од 

стране Приватног партнера. 

Нађени предмети и продужење трајања уговора 

Члан 45.  

Нађене предмете у земљишту који представљају историјске, културне или природне 

вредности, приватни партнер је дужан без накнаде да преда Јавном партнеру, односно 

другом надлежном државном органу или институцији.  

Ако би даље извођење радова могло да угрози целину, односно вредност нађеног 

предмета, приватни партнер је дужан да обустави радове и о томе обавести државни орган 

надлежан за послове заштите историјских, културних и природних вредности. 

Уколико се тражи престанак или одлагање Грађевинских радова, тада Приватни партнер 

има право на продужење времена за завршетак радова, у ком случају ће и период пружања 

услуге/доступности инфраструктуре бити сразмерно продужен, као и период на који се 

закључује овај уговор. 
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Независни инжењер 

Члан 46. 

Стране могу, али немају обавезу, да ради примопредаје предмета Пројекта ангажују 

независног инжењера за послове о којима се договоре, који ће на основу мандата 

добијеног од уговорних страна утврдити уговорени квалитет Пројекта пре почетка 

пружања Услуга/доступности инфраструктуре. 

Уговорне казне 

Члан 47. 

Ако Приватни партнер, у уговореном року, не заврши уговорене радове својом кривицом, 

дужан је да плати Јавном партнеру уговорну казну за сваки дан закашњења у висини од 

0,02 % од укупне вредности свих месечних, односно годишњих накнада, с тим да уговорна 

казна не може прећи износ од 5% (пет процената) укупне вредности свих Накнада за 

доступност у складу са овим уговором. 

Јавни партнер ће путем надзора пратити динамику извођења радова и ако установи да 

Приватни партнер неоправдано касни са завршетком изградње целокупне путне 

инфраструктуре, стиче право једностраног раскида Уговора под условима из члана 23. 

овог уговора. 

Изјаве и гаранције 

Члан 48. 

Приватни партнер овиме изјављује и гарантује, на Датум ступања на снагу: 

 да је овај Уговор потпуно применљив, да је правно ваљан и обавезујући и да не 

захтева никакво даље одобрење или сагласност или регистрацију у било ком 

облику да би постао правоваљан; 

 да је извршио с дужном пажњом (due diligence) детаљан преглед расположиве 

документације и проверио све информације које се односе на Пројекат, а које му је 

Јавни партнер ставио на располагање у поступку одабира приватног партнера, као 

и/ пре Датума ступања на снагу и нашао да су те информације тачне и потпуне, те 

да је спровео сопствено истраживање провером конкурсне документације и друге 

документације која му је достављена на преглед, као и да му је било омогућено 

спровођење истраживања на терену и да је имао могућност да затражи додатне 

информације о Пројекту, и да је узео у обзир све одговоре добијене од Јавног тела 

на та питања и захтеве за додатним информацијама и, као резултат, је Приватни 
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партнер показао дужну бригу у прегледању и анализи чињеница, података, 

информација и околности које се односе на извршење овог Уговора; 

 да, након спроведеног истраживања не зна ни за какве поступке, тужбе или 

потраживања, постојеће или могуће против Јавног тела или у које је Јавни партнер 

на други начин укључен, који би могли да доведу у питање, на било који начин, 

његову способност да испуни своје обавезе по (а) овом Уговору или (б) било ком 

другом уговору или договору које је он закључио у вези са Пројектом; 

 да извршење обавеза из овог Уговора од стране Приватног партнера и испуњење 

његових обавеза по овом Уговору нису и неће бити у супротности, нити довести до 

повреде било које исправе, меморандума и/или Изјаве о оснивању, интерних 

прописа, статута, подзаконских прописа, закона, обавеза или уговора у којима је 

Приватни партнер једна од уговорних страна или који документи га обавезују; 

 да, према свом најбољем знању, нема било какве писане наредбе, пресуде, 

привремене или претходне мере, одлуке или сличних налога против Приватног 

партнера, који би могли негативно утицати на извршење његових права и обавеза 

по овом уговору; 

 да он ни било који Члан друштва или с њим Повезано друштво нити било које лице 

које наступа у његово или њихово име, није, с обзиром на Пројекат или било који 

посао предвиђен овим Уговором, (а) понудио, дао, примио или тражио, непосредно 

или посредно, никакву вредност да недозвољено утиче на активности другог лица, 

(б) оштетио или нашкодио, или запретио да ће оштетити или нашкодити, 

непосредно или посредно, било ком лицу или имовини било ког лица да би 

недозвољено утицао на активности лица или (ц) закључио, или покушао да 

закључи, договор са два (2) или више лица која намеравају да остваре недозвољену 

сврху, укључујући непоштено утицање на активности другог лица. 

Јавни партнер 

Јавни партнер овим изјављује и гарантује на Датум ступања на снагу: 

 да је овај Уговор потпуно применљив, да је правно ваљан и обавезујући и да не 

захтева никакво даље одобрење или сагласност или регистрацију у било ком 

облику да би постао правоваљан; 

 да је Јавни партнер овлашћен према Меродавном праву да закључи овај Уговор; 

 да Јавни партнер има право власништва над Земљиштем на Датум примопредаје и 

Непокретном имовином на њему или које на други начин чине Земљиште на Датум 

примопредаје, у сваком случају слободну и чисту од терета било какве природе; 
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 да се нити једним делом Земљишта или права везаних за Пројекат није располагало 

након Датума за достављање понуде. 

ДПН и пренос права из уговора 

на ДПН и правно лице које оснује јавни партнер 

Члан 49. 

Приватни партнер обавезно оснива ДПН ради реализације овог Јавног уговора које служи 

искључиво спровођењу овог Пројекта ЈПП, односно овог уговора, у чију сврху је 

основано. 

ДПН се оснива у складу са одредбама закона којим се уређује положај привредних 

друштава, као друштво са ограниченом одговорношћу. 

У року од три (3) Радна дана од дана закључења Уговора о оснивању или доношења 

Одлуке о оснивању, Приватни партнер ће унети и уплатити као новчани капитал ДПН-а 

износ од ЕУР 10.000 (десет хиљада евра) у динарској противвредности по званичном 

средњем курсу Народне Банке Србије важећем на дан уплате. 

У року од три (3) Радна дана од дана уплате новчаног капитала из претходног става, 

Приватни партнер ће поднети захтев за упис/регистрацију оснивања ДПН-а Агенцији за 

привредне регистре, у складу са законом. 

Уписан и уплаћен основни капитал ДПН-а ће на дан регистрације у Агенцији за привредне 

регистре износити ЕУР 10.000 (десет хиљада евра) у динарској противвредности. 

Сва права и обавезе из овог Уговора, Приватни партнер преноси на ДПН, односно сматра 

се да је ДПН уговорна страна Јавном партнеру од дана ступања на снагу овог уговора. 

Јавни партнер може основати правно лице, односно користити постојеће правно лице у 

искључивом власништву Јавног партнера за сврху реализације овог Пројекта ЈПП и на то 

лице пренети сва права и обавезе из овог Уговора. 

Разно 

Члан 50. 

50.1 Целокупни Уговор 

Овај Уговор, укључујући и његове Прилоге, од датума његовог ступања на снагу чини 

једини уговор који постоји између Страна везано за Предмет овог Уговора.  

50.2 Саставни делови уговора 

Саставни делови уговора су нарочито следећа документа, која не чине исцрпну листу: 
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 Прилози уговора 

 Понуда Приватног партнера из поступка јавне набавке за одабир приватног 

партнера 

 Грађевински прописи и остале релевантне правне одредбе 

50.3 Додаци у писменом облику 

Било који и сви додаци, измене и допуне као и одступања од овог Уговора обавезујућа су 

само ако су законом дозвољена, као и ако су сачињена у писменом облику и ако су у 

складу са изворним циљевима овог Уговора, потписана од стране прописно овлашћених 

представника сваке Стране, као и ако су додатак овом Уговору. 

50.4 Одрицање 

Никакво одрицање било које од Страна од неиспуњења обавеза друге Стране у извршењу 

било које обавезе из овог Уговора:  

(а) неће имати утицаја нити ће се тумачити као одрицање од било ког другог или будућег 

неиспуњења обавеза, исте или друге врсте,  

(б)  неће имати утицаја, осим ако је сачињено у писменом облику и прописно потписано 

од овлашћеног представника те Стране.  

50.5 Накнада за кашњење плаћања 

Ако Јавни партнер или Приватни партнер касне са плаћањем било ког износа плативог на 

основу овог Уговора, дужни су да тај износ плате увећан за законску затезну камату ако 

такав износ остане неплаћен дуже од тридесет (30) дана од датума доспећа. Таква камата 

за кашњење плаћања израчунава се на дневном нивоу од датума доспећа све до плаћања у 

целости релевантног износа заједно са обрачунатом каматом за кашњење плаћања. 

50.6 Без трећих корисника 

Овај Уговор је закључен искључиво у корист Страна и ниједно треће лице нема никаквих 

права у оквиру овог Уговора, нити се сматра његовим корисником, осим ако је то 

изричито предвиђено овим уговором. 

50. 7   Појединачност одредби 

Ако било која одредба овог Уговора у целости или делимично постане неважећа или 

неспроводива: 

(а) то неће утицати на важење, законитост и извршност преосталих одредби те оне и даље 

остају на снази; и 
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(б) Стране ће што је пре могуће, у доброј вери преговарати о замени такве одредбе која би 

била у складу са законом и којом би се у највећој могућој мери постигли циљеви овог 

Уговора.  

Заменска одредба примењује се од датума од када је замењена одредба постала неважећа, 

незаконита или неспроведива. Ако Стране не постигну сагласност, свака од Страна може 

тражити решавање спора поступком предвиђеним овим Уговором. 

50. 8 Порези 

Приватни партнер плаћа све Порезе, таксе или дажбине по основу јавних прихода у 

складу са Меродавним правом током трајања овог Уговора.  

50. 9  Адресе за слање обавештења 

Свако обавештење и кореспонденција у оквиру овог Уговора треба да буде у писаном 

облику и испоручена лично, или послата препорученом поштом (са потврдом о пријему) 

или факсом или електронском поштом уз обавезу стране која је примила обавештење 

и/или документ да другој страни на исти начин потврди пријем тог обавештења и/или 

документа. Било које обавештење или кореспонденција сматраће се ваљано достављеном 

уз доказ да је лична достава извршена или да је свако обавештење или кореспонденција 

правилно адресирана и отпремљена. Адресе Страна за доставу докумената јесу доле 

наведене адресе, или друга адреса о којој Страна у ту сврху обавести другу Страну. 

за Приватног партнера: 

[упиши адресу] 

за Јавног партнера: [Светог Димитрија 13, Сремска Митровица] 

50. 10 Извршена достава 

Обавештење се сматра уредно достављеним у следећим случајевима: 

(а) ако је лично достављено, у време пријема; 

(б) ако је послато путем достављачке службе, у време пријема; 

(в) ако је послато факсом или електронском поштом, по пријему потврде о достављању; 

(г) ако је послато путем препоручене поште, по пријему потврде о одашиљању. 

Код доставе таквих докумената довољно је доказати да је лична испорука извршена, или 

да је писмо прописно адресирано и послато. 

50.11  Језик обавештења 
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Сва обавештења, кореспонденција, или друга комуникација између Страна у вези са овим 

Уговором, односно у вези са Пројектом, одвија се на српском језику. 

50. 12 Потписани примерак Уговора 

Овај Уговор закључен је и потписан на српском језику.  

50. 13 Меродавна верзија 

Верзија на српском језику биће меродавна и имаће предност у вези са спровођењем овог 

Уговора у односу на било који превод на било који језик, те ће је Стране сматрати 

оперативном верзијом за све са тим повезане сврхе. 

Ограничење одговорности 

Члан 51. 

Осим у мери која чини део било које накнаде или друге обавезе плаћања предвиђене или 

наведене у овом уговору у мери предвиђеној Меродавним правом, ни једна Страна не 

сноси одговорност према другој Страни, било у виду накнаде штете, или на други начин, 

за било који индиректни или последични губитак или штету која произађе или настане у 

вези са извршењем уговорних обавеза од стране такве Стране у оквиру овог Уговора или 

неиспуњења таквих обавеза те Стране (укључујући, без ограничења, губитак добити или 

прихода и трошкова капитала). 

Јавни партнер (укључујући и његове запослене, службенике и представнике) неће сносити 

одговорност за било који губитак који претрпи или нанесе било које лице, а који 

произлази директно или индиректно из, или у вези са било којом информацијом коју Јавни 

партнер или Надлежни орган достави Приватном партнеру. 

Члан 52. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна Страна 

задржава по 3 (три) примерка. 

Овај уговор ступа на снагу у моменту када је и последње средство обезбеђења дефинисано 

овим уговором достављено другој страни у року из члана 26. овог уговора. 

     ЗА ЈАВНОГ ПАРТНЕРА                                            ЗА ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА 

Градска управа за опште и заједничке послове           _____________________________ 

___________________________ 

 

   ЗА ЈАВНОГ ПАРТНЕРА 

Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове 

  _________________________________ 
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ПРИЛОГ 1. УГОВОРА 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

Реконструкција јавног пута подразумева извођење радова на постојећем путу и 

заштитном појасу са припадајућим објектима пута којима се могу променити 

геометријски елементи, положај или опрема постојећег пута са циљем унапређења 

функционалних и конструктивних карактеристика пута у целини или његових појединих 

елемената или објеката.  

 

Рехабилитација јавног пута подразумева врсту одржавања, тј. извођење радова на јавном 

путу и путном објекту у границама путног земљишта, ради очувања карактеристика јавног 

пута у истом или приближно истом стању које је било у тренутку његове изградње или 

последње реконструкције.  

 

Радови на рехабилитацији јавног пута нарочито обухватају:  

1) обнављање и замену дотрајалих коловозних конструкција, односно њених делова а 

нарочито наношење новог асфалтног слоја одређене носивости по целој ширини 

постојећег коловоза;  

2) постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима;  

3) обраду површине коловозног застора или заптивање;  

4) замену сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, 

лежишта, оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, 

надвожњацима, подвожњацима и вијадуктима;  

5) постављање система, опреме и уређаја из члана 14. Закона о путевима за чије 

постављање није потребно прибавити грађевинску дозволу;   

6) поправку оштећених потпорних, обложних и порталних зидова;  

7) замену дренажних и система за одводњавање јавног пута и путног објекта.  

 

Одржавање јавног пута подразумева извођење радова и обављање услуга у оквиру 

постојећег путног земљишта којима се обезбеђује очување карактеристика пута у стању 

које је било у тренутку његове изградње или реконструкције и може бити редовно, 

рехабилитација и ургентно;  

У табели испод се налази списак улица чија изградња је обухваћена предложеним 

пројектом са дужинама и површинама: 
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1. Главни путни правци који су обухваћени Предметом ЈПП Уговора за 

реконструкцију, односно рехабилитацију 

Од приватног партнера се очекује да техничком документацијом обухвати следеће путне 

правце: 

 

1 
БЕШЕНОВО 

 
дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     
1 

ул. Пут до гробља 

дужина 160 ширине 3,3 m 
160.00 3.30 528.00 

    

   
2 

БОСУТ 

 
дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     
1 

Улица Савска 

дужина 600 ширине 3,3 m 
800.00 3.50 2,800.00 

    

   
3 

ВЕЛИКИ РАДИНЦИ 

 
дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     
1 

УлицаТапије 

дужина 150 m ширина 3m 
150.00 3.00 450.00 

    

   
4 ГРГУРЕВЦИ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Водна 

дужина 170 m ширина 

2,5m 

170.00 2.50 425.00 

2 

Улица Фрушкогорска 

дужина 200 m ширина 

3,3m 

200.00 3.30 660.00 

    

       370.00   1,085.00 
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5 ДИВОШ дужина ширина 
ПОВРШИНА 

m2 

     
1 

Улица Кондића сокак 

дужина 270m ширина 3m 
270.00 3.00 810.00 

2 
Улица Митровића сокак 

дужина 190m ширина 3m 
190.00 3.00 570.00 

    

       460.00   1,380.00 

     
6 ЗАСАВИЦА II дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Александра 

Марковића 

дужина 100m ширина 3,5 

m 

100.00 3.50 350.00 

    

   
7 ЈАРАК дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     
1 

Улица Савски пут 

дужина 180 m ширина 3 m 
180.00 3.00 540.00 

2 

Улица Нова ка Васицу 

дужина 150 m ширина 3,3 

m 

150.00 3.30 495.00 

3 

Улица Кудоска 

дужина 110 m ширина 3,3 

m 

110.00 3.30 363.00 

    

       440.00   1,398.00 

     
8 КУЗМИН дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Кајке Докић 

дужина 550 m ширина 

3,3m 

550.00 3.30 1,815.00 

2 
 од Улица Железничке до 

Улице Змај Јовине 
450.00 3.30 1,485.00 
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дужина 450 m ширина 

3,3m 

3 
Улица Планинска 1 

дужина 260 m ширина 3m 
260.00 3.00 780.00 

    

       1,260.00   4,080.00 

     
9 ЛАЋАРАК дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Церска 

дужина 1000 m ширина 

4,5m 

1,000.00 4.50 4,500.00 

2 

 УлицаКикина 

дужина 870 m ширина 

3,3m 

870.00 3.30 2,871.00 

3 

Улица Бела Ружа 

дужина 300 m ширина 5 m 

i 3 крака дужине 40 m 

ширина 3,3 m 

420.00 
5,0m i 3,3m  

kraci 
1,896.00 

4 

Улица Ниска 

дужина 1200 m ширина 

3,5 m 

1,200.00 3.50 4,200.00 

5 

Улица Карађорђева 

дужина 800 m ширина 3,3 

m 

800.00 3.30 2,640.00 

    

       4,290.00   16,107.00 

     
10 ЛЕЖИМИР дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Фрушкогорска 

крак 1 

дужина 200 m ширина 

3,3m 

200.00 3.30 660.00 

2 
Улица Новосадска 

дужина 350 m ширина 3m 
350.00 3.00 1,050.00 

    

       550.00   1,710.00 
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11 МАНЂЕЛОС дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Пинкијева 

дужина 600m ширина 3,3 

m 

600.00 3.30 1,980.00 

    

   
12 МАРТИНЦИ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     
1 

Улица Савска 

дужина 80 m ширина 4m 
80.00 4.00 320.00 

2 
Улица Војводе Мишића 

дужина 400 m ширина 4m 
400.00 4.00 1,600.00 

3 

Улица Путничка 

дужина 170 m i 120 m 

ширина 3m 

290.00 3.00 870.00 

    

       770.00   2,790.00 

     
13 

МАЧВАНСКА 

МИТРОВИЦА 
дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Војводе Мишића 

дужина 300 m ширина 

3,0m 

300.00 3.00 900.00 

    

   
14 РАДЕНКОВИЋ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Борачка 

дужина 650 m ширина 

4,2m 

650.00 4.20 2,730.00 

    

   
15 НОЋАЈ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     
1 

Улица A Мијаиловића 

дужина 750 m ширина 
750.00 5.90 4,425.00 
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5,9m 

    

   
16 РАВЊЕ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица између Улица 

Краља Петра и Улице 

Кнеза Милоша 

дужина 700 m ширина 3,0 

m 

700.00 3.00 2,100.00 

2 

Улица Краља Петра I 

дужина 250 m ширина 3,0 

m 

250.00 3.00 750.00 

    

       950.00   2,850.00 

     
17 САЛАШ НОЋАЈСКИ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Пут до гробља 

дужина 320 m ширина 

3,1m 

320.00 3.10 992.00 

    

   
18 СРЕМСКА РАЧА дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Каља 

дужина 250 m ширина 

3,0m 

250.00 3.00 750.00 

2 
Улица Пионирска 

дужина 400 m ширина 5m 
400.00 5.00 2,000.00 

3 

Улица 4 јула 

дужина 100 m ширина 

3,3m 

100.00 3.30 330.00 

    

       750.00   3,080.00 

     
19 ЧАЛМА дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 
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1 

Улица Планинска 

дужина 700 m ширина 

5,6m 

700.00 5.60 3,920.00 

    

   

     
20 ШАШИНЦИ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Светозара 

Милетића 

дужина 260 m ширина 

3,3m 

260.00 3.30 858.00 

2 

Прилаз до игралишта 

дужина 100 m ширина 3,0 

m 

100.00 3.00 300.00 

3 
Паркинг на центру 

дужина 288 m2  
    288.00 

    

       360.00   1,446.00 

     
21 ШИШАТОВАЦ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     
1 

УлицаПартизанска 

дужина 175 m ширина 3m 
175.00 3.00 525.00 

2 
Улица Планинска 1 

дужина 75m ширина 2,8m 
75.00 2.80 210.00 

3 
Улица Планинска 2 

дужина 60m ширина 2,8m 
60.00 2.80 168.00 

    

       310.00   903.00 

     
  УКУПНО дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

  

15,040.00 

 

55,904.00 

 

Потребно је анализирати постојеће стање коловоза, извршити истражне геотехничке 

радове. На основу резултата истражних радова обрадити постојеће стање и приказати у 

Геомеханичком елаборату. На предметним путним правцима дефинисати саобраћајно 
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оптерећење узимајући у обзир планиране и постојеће локације Индустријских зона на 

територији Града. 

  

На основу свих прикупљених података из истражних радова дати мере за санацију и 

ојачање коловозне конструкције. Препоручени пројектни период за димензионисање 

коловозне конструкције је 15 година. 

 

Приликом дефинисања решења за санацију коловозне конструкције могуће је мењати 

постојеће нивелете коловоза, где је потребно.  

 

Поред предметних путева, урадити стабилизоване банкине од дробљеног каменог 

агрегата. Потребно је урадити и аутобуска стајалишта, где је примењиво, као и 

хоризонталну и вертикалну сигнализацију. 

 

У склопу пројектно – техничке документације потребно је урадити Пројекат изведеног 

стања саобраћајница, који обухвата све изведене радове у складу са уговором 

примењујући важеће стандарде и прописе за ову врсту посла. 

 

Град ће обезбедити техничку документацију за локације на којима постоје већ урађени 

пројекти, а за преостале деонице је потребно урадити пројектно – тахничку документацију 

како је напред наведено, а у складу са Законом о планирању и изградњи, с тим да будући 

приватни партнер није дужан да користи постојеће пројекте, нити се његове обавезе могу 

умањити нити одговорност смањити услед чињенице да су му предати одређени постојећи 

пројекти, односно техничка документација. 

 

2. Одржавање путева  

 

Предмет овог Уговора о ЈПП, обухвата и одржавање свих осталих путева и улица које 

нису обухваћене реконструкцијом, односно рехабилитацијом описаној у овом пројектном 

задатку под тачком 1. горе у Граду Сремска Митровица до максималног годишњег износа 

од 80 милиона РСД са ПДВ-ом за радове по налогу Јавног партнера - Града Сремска 

Митровица. Накнада (за одржавање) плаћаће се се од прве до шесте године Уговореног 

периода. 

 

Град Сремска Митровица се овим уговором обавезује да све захтеве за редовно одржавање 

локалних путева упућује изабраном приватном партнеру за конкретне радове на 

одржавању у оквиру годишње максимално расположивог износа, у складу са јединичним 

ценовником Града Сремска Митровица, односно тог ценовника умањеног за % умањења 

дат у конкретној понуди најповољнијег понуђача. 
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ПРИЛОГ 2. УГОВОРА 

 

ДИНАМИКА 

 
Предвиђена динамика која се по приоритетима и временском распореду изводљивости радова на 

конкретним деоницама предлаже од стране Града Сремска Митровица, јесте подела радова на 2 

фазе/етапе са трајањем сваке фазе/етапе од највише 6 месеци, а које обухватају следеће: 

 

  

 I ФАЗА 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



109 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

 II ФАЗА 
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ПРИЛОГ 3. УГОВОРА 

 

ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ 

КАО ОСНОВА ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДА У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА  РЕДОВНО 

ОДРЖАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА* 

БР. 

ПОЗ

. 

ОПИС РАДОВА ЈЕД. 

МЕРЕ 

КОЛ. 

РАДОВ

А 

ЈЕДИНИЧ

НА ЦЕНА 

(ДИН.) 

ИЗНОС 

ДИНАРА 

-без 

ПДВ-а 

УМАЊЕН

Е ЦЕНЕ ЗА 

% 

УМАЊЕЊ

А 

1. КОЛОВОЗ          

  Крпљење ударних рупа          

1.1 Опсецање и рушење коловоза д=6-

8цм пнеуматским пиштољем са 

утоваром и одвозом на даљину до 

10км као припрема за ручно 

крпљење 

m2 1,00 822.39 822.39  

1.2 Скидање испуцалог асфалта као 

припрема за крпљење ударних рупа 

и скидање издигнутог гребена 

колотрага глодалицом за асфалт. 

Обрачун је извршен за д=1цм по м2 

m2 1,00 58.74 58.74  

1.3 Машински асфалт - бетоном од 

кречњачког агрегата у претходно 

припремљену рупу 

t 1,00 12.923,34 12.923,34  

1.4 Машински битуменизираним 

носећим слојем БНС-ом у 

претходно припремљену рупу 

t 1,00 10.573,64 10.573,64  

1.5 Ручно асфалт - бетоном АБ11 у 

претходно припремљену рупу и 

превозом масе термоконтејнером за 

асфалт 

t 1,00 17.622,74 17.622,74  

1.6 Крпљење ударних рупа хладном 

асфалтном масом, без опсецања 

ивица ваљањем. Цена обухвата 

набавку и превоз и уградњу 

асфалтне масе 

t 1,00 17.622,74 17.622,74  
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1.7 Заливање праволинијских и 

тестерастих пукотина на коловозу 

ширине преко 15мм и дубине преко 

5цм врућом битуменском масом уз 

претходно попуњавање дробљеним 

кречњачким агрегатом 0-4мм. Цена 

обухвата набавку и превоз 

битуменске масе, дробљеног 

агрегата, песка за посипање и плина 

за загревање битуменске масе, 

издувавање пукотина 

компринованим ваздухом, 

попуњавање дробљеним агрегатом, 

заливање битуменском масом и 

посипање сувим песком као и 

превоз и рад радника на обезбеђењу 

радног простора 

m1 1,00 234,97 234,97  

  Машинско пресвлачење финишером 

краћих деоница 

         

1.8 Прскање емулзијом 200-400 гр/м2 m2 1,00 70,49 70,49  

1.9 Афалт бетоном од кречњачког 

агрегата 

t 1,00 11.161,07 11.161,07  

1.10 Битуменизираним носећим слојем 

БНС-ом 

t 1,00 9.398,79 9.398,79  

2. РАЗНИ ПОСЛОВИ          

2.1 Ископ хумуса и земље са 

транспортом до 20 км 

m3 1,00 881,14 881,14  

2.2 Ископ проширења ровокопачем са 

утоваром и одвозом на депонију до 

20км 

m3 1,00 998,62 998,62  

2.3 Ручни ископ са утоваром и одвозом 

до 20м 

m3 1,00 2.937,12 2.937,12  

2.4 Утовар и одвоз материјала на 

депонију до 20км 

m3 1,00 822,39 822,39  

2.5 Рушење коловозне конструкције m3 1,00 1.174,85 1.174,85  

2.6 Рушење асфалтног застора до 

д=25цм са утоваром и одвозом до 

20км 

m2 1,00 2.349,70 2.349,70  

2.7 Израда подтла m2 1,00 46,99 46,99  

2.8 Набавка и уградња песка m3 1,00 2.232,21 2.232,21  

2.9 Планирање и ваљање постељице m2 1,00 70,49 70,49  

2.10 Набавка и уградња шљунка m3 1,00 2.702,15 2.702,15  
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2.11 Набавка и машинска уградња ризле, 

гранулом 0-31,5 мм 

m3 1,00 4.111,97 4.111,97  

2.12 Набавка и ручна уградња ризле, 

гранулом 0-31,5 мм 

m3 1,00 4.581,91 4.581,91  

2.13 Набавка и машинска уградња ризле, 

гранулом 0-63 мм 

m3 1,00 4.111,97 4.111,97  

2.14 Набавка и ручна уградња ризле, 

гранулом 0-63 мм 

m3 1,00 4.581,91 4.581,91  

2.15 Набавка и уградња бетонских 

ивичњака 12/18 

m 1,00 1.762,27 1.762,27  

2.16 Набавка и уградња бетонских 

ивичњака 18/24 

m 1,00 2.232,21 2.232,21  

2.17 Израда ивичне траке од бетонских 

плоча ширине 20цм дебљине 6цм на 

слоју бетона МБ 20 

m 1,00 2.114,73 2.114,73  

2.18 Набавка и уградња сивих бехатон 

плоча д=6цм 

m2 1,00 2.349,70 2.349,70  

2.19 Набавка и уградња  бехатон плоча у 

боји д=6цм 

m3 1,00 2.584,67 2.584,67  

2.20 Набавка и уградња бетонских 

каналета на слоју бетона МБ 20 

m 1,00 2.349,70 2.349,70  

2.21 Набавка и уградња каналице са 

решетком ширине до д=10цм за лак 

саобраћај 

m 1,00 14.098,19 14.098,19  

2.22 Набавка и уградња каналице са 

решетком ширине до д=20цм за 

тежак саобраћај 

m 1,00 23.496,98 23.496,98  

2.23 Преслагање камене коцке (калдрме) 

- скидање нивелисане подлоге и 

постављање камене коцке на 

захтевану нивелету 

m2 1,00 3.524,55 3.524,55  

2.24 Претрес ивичњака 12/18 m 1,00 1.644,79 1.644,79  

2.25 Претрес ивичњака 18/24 m 1,00 2.114,73 2.114,73  

2.26 Набавка и уградња геотекстила 

(300гр/м2) 

м2 1,00 293,71 293,71  

2.27 Зацевљење путног канала 

бетонским цевима Ф 400 у бетону са 

потребном арматуром и израдом 

крилних зидова 

m 1,00 19.972,43 19.972,43  

2.28 Машинско скидање денивелисаних 

банкина са одбацивањем материјала 

на страну 

m2 1,00 35,25 35,25  
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2.29 Машинско скидање денивелисаних 

банкина до д=10цм са одвозом 

вишка земље до 20км 

m2 1,00 234,97 234,97  

2.30 Машинско скидање денивелисаних 

банкина дебљине преко д=10цм са 

одвозом вишка земље до 20км 

m2 1,00 352,45 352,45  

2.31 Израда банкина са набавком 

каменог матријала, д=10цм 

m2 1,00 422,95 422,95  

2.32 Израда банкина без набавке каменог 

материјала 

m2 1,00 211,47 211,47  

2.33 Рушење армираног бетона 

пикамером дебљине д=15цм са 

утоваром и превозом до 20км 

m2 1,00 2.326,20 2.326,20  

2.34 Рушење неармираног бетона 

дебљине д=15цм са утоваром и 

превозом до 20км 

m2 1,00 1.762,27 1.762,27  

2.35 Рушење ивичњака са утоваром и 

одвозом до 20км 

m 1,00 293,71 297,71  

2.36 Нивелационо уклапање шахт 

поклопаца 

kom 1,00 8.223,94 8.223,94  

2.37 Поправка оштећених шахтова и 

сливника, поправка тела шахта и 

сливника и замена поломљених 

елемената 

kom 1,00 14.098,19 14.098,19  

2.38 Набавка и уградња цеви Ф 160 за 

сливничке везе 

m 1,00 2.937,12 2.937,12  

2.39 Израда једностране подграде као 

обезбеђење рова дубине преко 80цм 

m2 1,00 5.874,25 5.874,25  

2.40 Израда нових сливника дубине до 

2м и пречника до фи 400 са 

решетком за тежак саобраћај 

kom 1,00 46.993,96 46.993,96  

2.41 Изарад нових шахтова дубине до 2м 

и пречника до фи 1000 са решетком 

за тежак саобраћај 

kom 1,00 93.987,92 93.987,92  

2.42 Израда прикључка сливничке везе 

на сливник и шахт 

kom 1,00 5.874,25 5.874,25  

2.43 Измештање ПТТ стубова kom 1,00 29.371,23 29.371,23  

2.44 Крпљење тротоара, платоа и сл са 

бетоном МБ 20 

m3 1,00 17.622,74 17.622,74  

2.45 Набавка и уградња арматуре кг 1,00 176,23 176,23  

2.46 Ручно чишћење коловоза од наноса 

до д=5цм 

m2 1,00 117,48 117,48  
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2.47 Машинско чишћење коловоза од 

наноса до д=5цм 

m2 1,00 29,37 29,37  

2.48 Хумузирање косина д=20цм са 

набавком и довозом материјала 

m2 1,00 704,91 704,91  

2.49 Чишћење бетонских ригола и 

каналета са одвозом материјала на 

даљину до 10км 

m1 1,00 129,23 129,23  

2.50 Машинско чишћење и ископ 

одводних канала са превозом до 

20км 

m3 1,00 1.057,36 1.057,36  

2.51 Ручно чишћење наноса из цевастих 

и плочастих пропуста са превозом 

до 20км 

m3 1,00 5.874,25 5.874,25  

2.52 Израда упојних бунара од 

решетаног шљунка-иберлауфа, или 

туцаника. Цена обухвата ископ јаме, 

набавку иберлауфа или туцаника, 

уграђивање у слојевима са 

набијањем лаганим средствима за 

набијање и транспорт вишка 

материјала на депонију до 20 км 

m3 1,00 5.874,25 5.874,25  

2.53 Ручно кошење траве m2 1,00 9,40 9,40  

2.54 Машинско  кошење траве на 

банкинама 

m2 1,00 5,87 5,87  

2.55 Машинско  кошење траве на путном 

појасу 

m2 1,00 4,70 4,70  

2.56 Сечење шибља m2 1,00 82,24 82,24  

2.57 Сечење дрвећа до Ø20цм ком 1,00 2.349,70 2.349,70  

2.58 Сечење дрвећа преко Ø20цм ком 1,00 5.874,25 5.874,25  

2.59 Кресање грана дрвореда до Ø20цм ком 1,00 176,23 176,23  

2.60 Кресање грана дрвореда преко 

Ø20цм 

ком 1,00 352,45 352,45  

2.61 Обележавање подужних ознака на 

коловозу белом бојом 

м 1,00 23,50 23,50  

2.62 Обележавање подужних ознака на 

коловозу жутом бојом 

м 1,00 35,25 35,25  

2.63 Обележавање попречних ознака на 

коловозу белом бојом 

м2 1,00 822,39 822.39  

2.64 Обележавање попречних ознака на 

коловозу жутом бојом 

м2 1,00 1.174,85 1.174,85  

2.65 Обезбеђење градилишта 

привременом саобраћајном 

сигнализацијом 

дан 1,00 9398,79 9398,79  
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3. РАД МАШИНA И РАДНИКА          

3.1 Рад грејдера čas 1,00 9.398,79 9398,79  

3.2 Рад багера čas 1,00 8.223,94 8.223,94  

3.3 Рад комбиноване машине čas 1,00 5.286,82 5.286,82  

3.4 Рад утоваривача čas 1,00 7.049,09 7.049,09  

3.5 Рад булдозера čas 1,00 8.223,94 8.223,94  

3.6 Рад камиона čas 1,00 5.874,25 5.874,25  

3.7 Рад камиона путарца čas 1,00 3.524,55 3.524,55  

3.8 Рад аутоцистерне на прању 

коловоза 

čas 1,00 9.398,79 9.398,79  

3.9 Рад сигналних приколица за 

преусмерење саобраћаја 

čas 1,00 1.174,85 1.174,85  

3.10 Рад НК радника čas 1,00 822.39 822.39  

3.11 Рад КВ радника čas 1,00 939,88 939,88  

3.12 Рад геометра čas 1,00 1.762,27 1.762,27  

3.13 Транспорт материјала до 10км m3 1,00 587,42 587,42  

3.14 Транспорт материјала до 20км m3 1,00 822.39 822.39  

 

* напомена: умањити за % умањења понуђен у поступку одабира приватног партнера 
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ПРИЛОГ 4. УГОВОРА 

 

 

ЛИСТА 

КОМЕРЦИЈАЛНО ОСТЕЉИВИХ ПОДАТАКА И ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ ЋЕ БИТИ 

ПОВЕРЉИВЕ И НЕЋЕ БИТИ ЈАВНО ДОСТУПНЕ 
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ПРИЛОГ 5. УГОВОРА 

 

 

ПОНУДА 

ИЗАБРАНОГ ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

НАПОМЕНА: 

Уговор ће бити закључен са понуђачем коме буде додељен према моделу уговора, који 

понуђач мора попунити, потписати, оверити и доставити уз понуду. Исти служи да се 

понуђачи упознају са садржином будућег уговора. Сви релевантни подаци за модел угoвора 

биће преузети из понуде изабраног понуђача. 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем 

подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, 

односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача/конзорцијум може да се 

определи да модел уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача/конзорцијума или 

група понуђача/конзорцијум може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и 

потписати модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

приватним партнером, а ако изабрани приватни партнер/понуђач без оправданих разлога 

одбије да закључи уговор о јавно-приватном партнерству, након што му је уговор додељен, 

наручилац ће наплатити гаранцију за озбиљност понуде, а Управи за јавне набавке ће 

доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству 

обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке, односно гаранције за озбиљност 

понуде. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Бр. 404-399/2019-V 

Дана: 27.11.2019. године 

Светог Димитрија 13 

22000 Сремска Митровица 

 

 

 

X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ УКУПНЕ ГОДИШЊЕ НАКНАДЕ БЕЗ ПДВ ИЗРАЖЕНА 

У ПРОЦЕНТИМА 

Укупнa годишња накнада без ПДВ-а/   

 

Процењено оквирно учешће трошкова по структури у цени без ПДВ-а /  

 

1.  Пројектовање (%)  

2.  Извођење (%)  

3.  Одржавање путне мреже  (%)  

4.  Остале јавне дажбине (%)  

5.  Надзор ( у складу са законом) над извођењем радова  (%)  

6.  Планирани профит (%)  

7.  Остало (%)  

 

 

Место и датум: 
М.П. Потпис понуђача 

   

Упутство: у тачкама од 1 до 7 попунити попуњене трошкове у групацијама изражене 

у процентима.  

Укупно:  100% 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Бр. 404-399/2019-V 

Дана: 27.11.2019. године 

Светог Димитрија 13 

22000 Сремска Митровица 

 

 

 

XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Назив понуђача: 
 

 

Место и адреса седишта понуђача:    

Матични број:    

ПИБ:   

Назив банке:   

Број рачуна: 

 

 

Телефон:    

  

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15), а сходно члану 2. став 1. тачка 10.) Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова  („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/15), уз понуду 

прилажем  
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СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У ЕУРИМА 

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ без ПДВ 

 

ПДВ  

Укупни  трошкови са ПДВ  

 

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 

трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из 

разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)                                 

Напомена: 

 образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су 

имали наведене трошкове и који траже да им их наручилац надокнади 

 остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и 

не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)  

 уколико понуђач не попуни и не поднесе образац трошкова припреме понуде, 

наручилац није дужан да му надокнади трошкове 

 достављање овог обрасца није обавезно. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Бр. 404-399/2019-V 

Дана: 27.11.2019. године 

Светог Димитрија 13 

22000 Сремска Митровица 
 

 

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у постуцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/15) понуђач 

_______________________________________ из ___________________ ул. 

________________________________ бр._________  даје 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке - Одабир приватног партнера за реализацију Пројекта јавно-

приватног партнерства за пројектовање, финансирање, реконструкцију, односно 

рехабилитацију и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Сремска 

Митровица са јавним плаћањем, деловодни број: ______, редни број јавне набавкe: 

________, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Бр. 404-399/2019-V 

Дана: 27.11.2019. године 

Светог Димитрија 13 

22000 Сремска Митровица 

 

 

 

XIII ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/2012, 14/15 и 68/15) као понуђач дајем 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач ____________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке 

одабир приватног партнера за реализацију Јавно-приватног партнерства за 

пројектовање, финансирање, реконструкцију, односно рехабилитацију и 

одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Сремска 

Митровица са јавним плаћањем, деловодни број: 404-399/2019-V редни број јавне 

набавкe: 1.3.32, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је 

ималац права интелектуалне својине. 

 

 

Место и датум         Потпис понуђача 

________________                        М.П.                                        __________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Бр. 404-399/2019-V 

Дана: 27.11.2019. године 

Светог Димитрија 13 

22000 Сремска Митровица 

 

 

 

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да 

поседујемо довољан кадровски капацитет за извођење радова и одржавање које су 

предмет јавно-приватног партнерства и то: 

Редни 

број 
Име и презиме 

Степен стручне 

спреме 
Звање Бр лиценце 
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УКУПАН БРОЈ  
 

 

Место и датум   Потпис понуђача 

________________                        М.П.                   __________________ 

*НАПОМЕНА:  у случају више података образац фотокопирати       

Понуђач уноси податке о запосленим лицима техничке струке са одговарајућом лиценцом, 

осталих запослених (техничари, КВ радници и возачи) као и број укупно запослених, 

односно по другом основу ангажованих лица  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Бр. 404-399/2019-V 

Дана: 27.11.2019. године 

Светог Димитрија 13 

22000 Сремска Митровица 

 

 

 

XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да 

поседујемо следећи технички капацитет (механизацију и опрему): 

 

Назив 

механизације 

или опреме 

 

ознака и тип 

 

ком 

 

напомена 

/власништво, лизинг, уговор о закупу/ 

     

     

     

     

     

     

     

     

Место и датум   Потпис понуђача 

________________                        М.П.                                 __________________ 

Напомена: У случају више података образац фотокопирати. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Бр. 404-399/2019-V 

Дана: 27.11.2019. године 

Светог Димитрија 13 

22000 Сремска Митровица 

 

 

 

XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо 

у последњих 5 година од дана објављивања јавног позива извели радове које су предмет 

јавно приватног партнерства у вредности минимум 600,000.000,00 динара. 

и то: 

Редни 

број 
Локација и објекат 

Вредност радова у 

РСД или ЕУР 

по ср.курсу 

Народне банке 

Србије на дан 

испостављања 

окончане 

ситуације/рачуна) 

Инвеститор Број уговора 

     

     

     

     

     

     

     

Укупно*  

Место и датум   Потпис понуђача 

________________                        М.П.                   __________________ 

Напомена: у случају више података образац фотокопирати 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Бр. 404-399/2019-V 

Дана: 27.11.2019. године 

Светог Димитрија 13 

22000 Сремска Митровица 

 

 

 

XVII ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 

________________________________________ 

Назив  Инвеститора  

_________________________________________ 

Адреса 

 

Овим потврђујемо да је правно лице ____________________________ 

 

из____________________________________ као извођач 

радова____________________________за потребе Инвеститора 

__________________________________________________________ 

квалитетно и у уговореном року извршио услуге-радове  

 

_____________________________________(навести врсту услуга/радова) 

 

у вредности од _______________________________________, а на основу уговора 

___________________________________ од _______________________________________ 

 

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може употребити. 

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе 

наведени подаци тачни. 

 

Контакт особа Инвеститора  ____________________________ 

 

Телефон___________________________        

 

Потпис овлашћеног лица Инвеститора 

                                                         ____________________________ 

                                                                                  М.П. 

Напомена:  

- Образац копирати у потребном броју примеракa 

- Понуђач може поднети и  потврду о изведеним радовима издату на обрасцу другог 

Наручиоцаса свим траженим елементима из овог обрасца. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Бр. 404-399/2019-V 

Дана: _27.11.2019. године 

Светог Димитрија 13 

22000 Сремска Митровица 

 

 

 

XVIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН 

 На основу члана 79. став 9. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, 

бр. 124/2012,14/15 и 68/15), под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач 

_________________________________________________________________(навести назив 

понуђача/подизвођача)__________________ (навести матични број понуђача/подизвођача) 

из__________________________________________________________(назив државе у којој 

понуђач/подизвођач има седиште) даје следећу: 

 

И З Ј А В У 

Обележити одговарајућа поља  

1

. 

- да надлежни орган у држави у којој понуђач/подизвођач   има 

седиште не издаје формалне доказе о регистрацији правних лица 
и 

- да је регистрован код надлежног органа у земљи у којој се налази 

седиште понуђача/подизвођача 

 

2

. 
- да надлежни орган у држави у којој понуђач/подизвођач   има 

седиште не издаје формалне доказе да правно или физичко лице 

није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична 

дела  против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита ни кривично дело преваре 

и 

-да ни он ни његов законски  заступник/ци  нису осуђивани  за неко 

од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, за  

кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита ни кривично дело 

преваре 

 

3

. 

- да надлежни орган у држави у којој понуђач/подизвођач   има 

седиште не издаје  формалне  доказе  да је правно  лице  измирило  

доспеле  порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
и 

- да је измирио све доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
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све у складу са прописима државе у којој има седиште 

 

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке Одабир приватног партнера 

за реализацију Пројекта јавно-приватног партнерства за пројектовање, 

финансирање, реконструкцију, односно рехабилитацију и одржавање локалне путне 

инфраструктуре на територији града Сремска Митровица са јавним плаћањем и у 

друге сврхе се не може користити. 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

Образац се попуњава уношењем одговарајућих података и обележавањем документације у 

табели за коју понуђач подноси изјаву у смислу члана 79. Закона. Сваки понуђач из групе 

понуђача и/или подизвођач попуњава образац засебно и оверава потписом овлашћеног 

лица. 

ИЗЈАВУ ОВЕРАВА СУДСКИ ИЛИ УПРАВНИ ОРГАН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ИЛИ 

ДРУГИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ДРЖАВЕ НА ЧИЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ ПОНУЂАЧ ИМА 

СЕДИШТЕ 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Бр. 404-399/2019-V 

Дана: 27.11.2019. године 

Светог Димитрија 13 

22000 Сремска Митровица 

 

 

 

 

 

XIX ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

(Понуђач је дужан да у оквиру захтеваног рока од 12 месеци достави и динамички 

план извођења радова на свом обрасцу који ће у случају потписивања уговора са тим 

понуђачем, бити саставни део уговора као Прилог 2 Уговора) 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Бр. 404-399/2019-V 

Дана: 27.11.2019. године 

Светог Димитрија 13 

22000 Сремска Митровица 

 

 

 

XX ПРИЛОГ 1 – СПИСАК УЛИЦА И РАСПОДЕЛА РИЗИКА 

  

А) РАСПОДЕЛА РИЗИКА 

 У следећој матрици приказана је расподела ризика између јавног и приватног 
партнера. 

Taбeлa: Maтрицa Ризикa 

Врстe ризикa 

Прoцeнa 

Утицaja 

Ризикa 

Вeрoвaтнoћa 

пojaвe ризикa 

Финaнсиjски 

утицajи 

ризикa 

Рaспoдeлa Ризикa 

Умaњeњe Ризикa Привaтни 

Пaртнeр 

Jaвни 

Пaртнeр 

Пoдeљeни 

ризици 

Пeриoд рaзвoja прojeктa 

Квaлитeт тeхничкe дoкумeнтaциje 
Умeрeн / 

Oгрaничeн 

Умeрeн / 

Oгрaничeн 

Умeрeн / 

Oгрaничeн 
X   

Сeлeкциjoм компанија сa 
искуствoм у oвoj oблaсти 

и дoбрим рeфeрeнцaмa 

Рoкoви зa зaвршeтaк 

пројектно/тeхничкe дoкумeнтaциje 

Умeрeн / 

Oгрaничeн 

Умeрeн / 

Oгрaничeн 

Умeрeн / 

Oгрaничeн 
X   

Сeлeкциjoм компанија сa 

искуствoм у oвoj oблaсти 
и дoбрим рeфeрeнцaмa 

Кaшњeњa збoг jaвнoг пaртнeрa 
Умeрeн / 

Oгрaничeн 

Умeрeн / 

Oгрaничeн 

Умeрeн / 

Oгрaничeн 
 X  

Упрaвљaњe ризикoм 

путeм aдeквaтнe прoцeнe 
рoкoвa и дoбрo 

дeфинисaн плaн 

aктивнoсти  

Кaшњeњa збoг привaтнoг пaртнeрa  
Умeрeн / 

Oгрaничeн 
Умeрeн / 

Oгрaничeн 
Умeрeн / 

Oгрaничeн X   

Упрaвљaњe ризикoм 
путeм aдeквaтнe прoцeнe 

рoкoвa и дoбрo 

дeфинисaн плaн 
aктивнoсти 

Зaкoнoдaвнe прoмeнe 
Умeрeн / 

Oгрaничeн 

Умeрeн / 

Oгрaничeн 

Умeрeн / 

Oгрaничeн   X 

Рeлaтивнo крaтaк рoк 

изгрaдњe трeбaлo би дa 
oгрaничи мoгућнoст 

зaкoнoдaвних прoмeнa у 

пeриoду прe и тoкoм 
изгрaдњe 

Teхнoлoшки/извођачки ризик Mинимaлaн Mинимaлaн 
Умeрeн / 

Oгрaничeн X   

Прoвeрeнa и дoкaзaнa 

тeхнoлoгиja/техника нa 
вeћ рeaлизoвaним 

сличним прojeктимa 

Изгрaдњa 

Упрaвљaњe прojeктoм 
Умeрeн / 

Oгрaничeн 

Умeрeн / 

Oгрaничeн 

Умeрeн / 

Oгрaничeн X   

Пoстojaњe 3 пaрaлeлнe 

нeзaвиснe линиje 
нaдзoрa, нaдзoр бaнaкa, 

влaсникa кaпитaлa и 

прeдузeћa кoje упрaвљa 
прojeктoм 

Финaнсирaњe прojeктa 
Умeрeн / 

Oгрaничeн 
Умeрeн / 

Oгрaничeн 
Умeрeн / 

Oгрaничeн X   

Приступ фoндoвимa 

кaпитaлa и финaнсиjским 

институциjaмa би 
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трeбaлo дa oсигурa  

финaнсирaњe прojeктa 
пoд пoвoљним услoвимa 

Прeкoмeрнo трoшeњe срeдстaвa oд 
стрaнe извoђaчa рaдoвa тoкoм 

изгрaдњe 
Mинимaлaн Mинимaлaн Зaнeмaрљив X   

Прeцизнa прoцeнa и 

дeфинисaна одговорност 

Кaшњeњa и нeпoштoвaњe зaдaтих 

рoкoвa тoкoм изгрaдњe Mинимaлaн Mинимaлaн Зaнeмaрљив X   

Рoкoви aдeквaтнo 
прoцeњeни и 

дeфинисaни у угoвoру са 

подизвођачима кojи би 
трeбaлo дa дeфинишe 

нaкнаду штeтe збoг 

кaшњeњa изгрaдњe 

Нaстaнaк штeтe нa oпрeми oбjeктимa и 
пoврeдe нa рaду Mинимaлaн Mинимaлaн Зaнeмaрљив X   

Oсигурaњe и пoкрeићe 
штeтa и oдгoвoрнoсти 

aдeквaтним врстaмa 

oсигурaњa дoступним нa 
нaшeм тржишту 

Вишa силa 
Умeрeн / 

Oгрaничeн 
Умeрeн / 

Oгрaничeн 
Умeрeн / 

Oгрaничeн   X 

Вишa силa дeлимичнo 

oгрaничeнa и рeгулисaнa 

у угoвoру  

Пeриoд пoслoвaњa (нaкoн изгрaдњe) 

Упрaвљaњe прojeктним прeдузeћeм Mинимaлaн Mинимaлaн Зaнeмaрљив X   
Пoстaвљaњe искуснoг 
рукoвoдствa у oквиру 

прojeктнe кoмпaниje 

Oдржaвaњe oбjeкaтa и oпрeмe Mинимaлaн Mинимaлaн Зaнeмaрљив X   

 трoшкoви aдeквaтнo 

прoцeњeни у 
финaнсиjскoм плaну 

Инфлaтoрни ризик Mинимaлaн Mинимaлaн Зaнeмaрљив X   

Цeнa доступности 

инфраструктуре 
индeксирaна у еврима, 

односно уговором 

усклађена са растом цена  
у Републиси Србији 

Вaлутни ризик 
Умeрeн / 

Oгрaничeн 

Умeрeн / 

Oгрaничeн 

Умeрeн / 

Oгрaничeн 
X   

Цeнa услугe 

дeнoминирaнa у eвримa 

aли плaћaњe у динaримa 
нa oвaj нaчин су вaлутe 

oбaвeзa и прихoдa 

усклaђeнe на одговрајући 
начин 

Ризик кaмaтних стoпa Mинимaлaн Mинимaлaн Зaнeмaрљив X   

Кaмaтнe стoпe 

изрaђeнe фикснo кроз 

swap aрaнжмaн сa 

бaнкoм кoja би 

eвeнтуaлнo билa 

aгeнт или на други 

начин који одреди 

приватни партнер 

Пoрeски ризици Mинимaлaн Mинимaлaн Зaнeмaрљив X   

Пoрeска oптимизaциja зa 

инвeститoрe крoз 

aдeквaтну кoрпoрaтивну 

структуру 

Нaстaнaк штeтe нa oпрeми oбjeктимa и 
пoврeдe нa рaду Mинимaлaн Mинимaлaн Зaнeмaрљив X   

Oсигурaњe и пoкрићe 
штeтa и oдгoвoрнoсти 

aдeквaтним врстaмa 

oсигурaњa дoступним нa 
нaшeм тржишту 

 

 

 

 



134 
 

Б)ПУТНИ ПРАВЦИ И ДРУГА ИНФРАСТРУКТУРА 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

Реконструкција јавног пута подразумева извођење радова на постојећем путу и 

заштитном појасу са припадајућим објектима пута којима се могу променити 

геометријски елементи, положај или опрема постојећег пута са циљем унапређења 

функционалних и конструктивних карактеристика пута у целини или његових појединих 

елемената или објеката.  

 

Рехабилитација јавног пута подразумева врсту одржавања, тј. извођење радова на јавном 

путу и путном објекту у границама путног земљишта, ради очувања карактеристика јавног 

пута у истом или приближно истом стању које је било у тренутку његове изградње или 

последње реконструкције.  

 

Радови на рехабилитацији јавног пута нарочито обухватају:  

1) обнављање и замену дотрајалих коловозних конструкција, односно њених делова а 

нарочито наношење новог асфалтног слоја одређене носивости по целој ширини 

постојећег коловоза;  

2) постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима;  

3) обраду површине коловозног застора или заптивање;  

4) замену сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, 

лежишта, оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, 

надвожњацима, подвожњацима и вијадуктима;  

5) постављање система, опреме и уређаја из члана 14. Закона о путевима за чије 

постављање није потребно прибавити грађевинску дозволу;  

8) поправку оштећених потпорних, обложних и порталних зидова;  

9) замену дренажних и система за одводњавање јавног пута и путног објекта.  

 

Одржавање јавног пута подразумева извођење радова и обављање услуга у оквиру 

постојећег путног земљишта којима се обезбеђује очување карактеристика пута у стању 

које је било у тренутку његове изградње или реконструкције и може бити редовно, 

рехабилитација и ургентно;  

У табели испод се налази списак улица чија изградња је обухваћена предложеним 

пројектом са дужинама и површинама: 
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А) Главни путни правци који су обухваћени Предметом ЈПП Уговора за 

реконструкцију, односно рехабилитацију 

 

 

Од приватног партнера се очекује да техничком документацијом обухвати следеће путне 

правце: 

 

1 
БЕШЕНОВО 

 
дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     
1 

ул. Пут до гробља 

дужина 160 ширине 3,3 m 
160.00 3.30 528.00 

    

   
2 

БОСУТ 

 
дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     
1 

Улица Савска 

дужина 600 ширине 3,3 m 
800.00 3.50 2,800.00 

    

   
3 

ВЕЛИКИ РАДИНЦИ 

 
дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     
1 

УлицаТапије 

дужина 150 m ширина 3m 
150.00 3.00 450.00 

    

   
4 ГРГУРЕВЦИ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Водна 

дужина 170 m ширина 

2,5m 

170.00 2.50 425.00 

2 

Улица Фрушкогорска 

дужина 200 m ширина 

3,3m 

200.00 3.30 660.00 

    

       370.00   1,085.00 
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5 ДИВОШ дужина ширина 
ПОВРШИНА 

m2 

     
1 

Улица Кондића сокак 

дужина 270m ширина 3m 
270.00 3.00 810.00 

2 
Улица Митровића сокак 

дужина 190m ширина 3m 
190.00 3.00 570.00 

    

       460.00   1,380.00 

     
6 ЗАСАВИЦА II дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Александра 

Марковића 

дужина 100m ширина 3,5 

m 

100.00 3.50 350.00 

    

   
7 ЈАРАК дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     
1 

Улица Савски пут 

дужина 180 m ширина 3 m 
180.00 3.00 540.00 

2 

Улица Нова ка Васицу 

дужина 150 m ширина 3,3 

m 

150.00 3.30 495.00 

3 

Улица Кудоска 

дужина 110 m ширина 3,3 

m 

110.00 3.30 363.00 

    

       440.00   1,398.00 

     
8 КУЗМИН дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Кајке Докић 

дужина 550 m ширина 

3,3m 

550.00 3.30 1,815.00 

2 
 од Улица Железничке до 

Улице Змај Јовине 
450.00 3.30 1,485.00 
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дужина 450 m ширина 

3,3m 

3 
Улица Планинска 1 

дужина 260 m ширина 3m 
260.00 3.00 780.00 

    

       1,260.00   4,080.00 

     
9 ЛАЋАРАК дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Церска 

дужина 1000 m ширина 

4,5m 

1,000.00 4.50 4,500.00 

2 

 УлицаКикина 

дужина 870 m ширина 

3,3m 

870.00 3.30 2,871.00 

3 

Улица Бела Ружа 

дужина 300 m ширина 5 m 

i 3 крака дужине 40 m 

ширина 3,3 m 

420.00 
5,0m i 3,3m  

kraci 
1,896.00 

4 

Улица Ниска 

дужина 1200 m ширина 

3,5 m 

1,200.00 3.50 4,200.00 

5 

Улица Карађорђева 

дужина 800 m ширина 3,3 

m 

800.00 3.30 2,640.00 

    

       4,290.00   16,107.00 

     
10 ЛЕЖИМИР дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Фрушкогорска 

крак 1 

дужина 200 m ширина 

3,3m 

200.00 3.30 660.00 

2 
Улица Новосадска 

дужина 350 m ширина 3m 
350.00 3.00 1,050.00 

    

       550.00   1,710.00 
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11 МАНЂЕЛОС дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Пинкијева 

дужина 600m ширина 3,3 

m 

600.00 3.30 1,980.00 

    

   
12 МАРТИНЦИ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     
1 

Улица Савска 

дужина 80 m ширина 4m 
80.00 4.00 320.00 

2 
Улица Војводе Мишића 

дужина 400 m ширина 4m 
400.00 4.00 1,600.00 

3 

Улица Путничка 

дужина 170 m i 120 m 

ширина 3m 

290.00 3.00 870.00 

    

       770.00   2,790.00 

     
13 

МАЧВАНСКА 

МИТРОВИЦА 
дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Војводе Мишића 

дужина 300 m ширина 

3,0m 

300.00 3.00 900.00 

    

   
14 РАДЕНКОВИЋ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Борачка 

дужина 650 m ширина 

4,2m 

650.00 4.20 2,730.00 

    

   
15 НОЋАЈ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     
1 

Улица A Мијаиловића 

дужина 750 m ширина 
750.00 5.90 4,425.00 



139 
 

5,9m 

    

   
16 РАВЊЕ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица између Улица 

Краља Петра и Улице 

Кнеза Милоша 

дужина 700 m ширина 3,0 

m 

700.00 3.00 2,100.00 

2 

Улица Краља Петра I 

дужина 250 m ширина 3,0 

m 

250.00 3.00 750.00 

    

       950.00   2,850.00 

     
17 САЛАШ НОЋАЈСКИ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Пут до гробља 

дужина 320 m ширина 

3,1m 

320.00 3.10 992.00 

    

   
18 СРЕМСКА РАЧА дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Каља 

дужина 250 m ширина 

3,0m 

250.00 3.00 750.00 

2 
Улица Пионирска 

дужина 400 m ширина 5m 
400.00 5.00 2,000.00 

3 

Улица 4 јула 

дужина 100 m ширина 

3,3m 

100.00 3.30 330.00 

    

       750.00   3,080.00 

     
19 ЧАЛМА дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 
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1 

Улица Планинска 

дужина 700 m ширина 

5,6m 

700.00 5.60 3,920.00 

    

   

     
20 ШАШИНЦИ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     

1 

Улица Светозара 

Милетића 

дужина 260 m ширина 

3,3m 

260.00 3.30 858.00 

2 

Прилаз до игралишта 

дужина 100 m ширина 3,0 

m 

100.00 3.00 300.00 

3 
Паркинг на центру 

дужина 288 m2  
    288.00 

    

       360.00   1,446.00 

     
21 ШИШАТОВАЦ дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

     
1 

УлицаПартизанска 

дужина 175 m ширина 3m 
175.00 3.00 525.00 

2 
Улица Планинска 1 

дужина 75m ширина 2,8m 
75.00 2.80 210.00 

3 
Улица Планинска 2 

дужина 60m ширина 2,8m 
60.00 2.80 168.00 

    

       310.00   903.00 

     
  УКУПНО дужина ширина 

ПОВРШИНА 

m2 

  

15,040.00 

 

55,904.00 

 

Потребно је анализирати постојеће стање коловоза, извршити истражне геотехничке 

радове. На основу резултата истражних радова обрадити постојеће стање и приказати у 

Геомеханичком елаборату. На предметним путним правцима дефинисати саобраћајно 
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оптерећење узимајући у обзир планиране и постојеће локације Индустријских зона на 

територији Града. 

  

На основу свих прикупљених података из истражних радова дати мере за санацију и 

ојачање коловозне конструкције. Препоручени пројектни период за димензионисање 

коловозне конструкције је 15 година. 

 

Приликом дефинисања решења за санацију коловозне конструкције могуће је мењати 

постојеће нивелете коловоза, где је потребно.  

 

Поред предметних путева, урадити стабилизоване банкине од дробљеног каменог 

агрегата. Потребно је урадити и аутобуска стајалишта, где је примењиво, као и 

хоризонталну и вертикалну сигнализацију. 

 

У склопу пројектно – техничке документације потребно је урадити Пројекат изведеног 

стања саобраћајница, који обухвата све изведене радове у складу са уговором 

примењујући важеће стандарде и прописе за ову врсту посла. 

 

Град ће обезбедити техничку документацију за локације на којима постоје већ урађени 

пројекти, а за преостале деонице је потребно урадити пројектно – тахничку документацију 

како је напред наведено, а у складу са Законом о планирању и изградњи, с тим да будући 

приватни партнер није дужан да користи постојеће пројекте, нити се његове обавезе могу 

умањити нити одговорност смањити услед чињенице да су му предати одређени постојећи 

пројекти, односно техничка документација. 

 

Б) Одржавање 

 

Предмет овог уговора, обухвата и одржавање путева и улица и других саобраћајних 

површина на територији Града Сремска Митровица које нису обухваћене 

реконструкцијом, односно рехабилитацијом описаној у овом пројектном задатку под 

тачком 1. горе у Граду Сремска Митровица до максималног годишњег износа од 80 

милиона РСД са ПДВ-ом за радове по налогу Јавног партнера - Града Сремска 

Митровица. Накнада (за одржавање) плаћаће се се од прве до шесте године Уговореног 

периода. 

 

Град Сремска Митровица се овим уговором обавезује да све захтеве за редовно одржавање 

локалних путева упућује изабраном приватном партнеру за конкретне радове на 

одржавању у оквиру годишње максимално расположивог износа, у складу са јединичним 

ценовником Града Сремска Митровица, односно тог ценовника умањеног за % умањења 

дат у конкретној понуди најповољнијег понуђача. 
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В) ПРОЈЕКТОВАНИ МИНИМАЛНИ КВАЛИТЕТ РАДОВА 

Потребно је урадити модернизацију и изградња асфалтног коловоза са банкинама од 

дробљеног камена. 

 

Пре асфалитирања улица на подлози од дробљеног камена, потребно је остварити 

захтевани модул стишљивости од најмање Ms=60 MPa. 

 

          Јавни партнер: 

 

         ____________________ 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Бр. 404-399/2019-V 

Дана: 27.11.2019. године 

Светог Димитрија 13 

22000 Сремска Митровица 
 

 

 

 

XXI Образац изјаве понуђача о посети локације 

 

Изјава понуђача  

о посети локације која је предмет јавно-приватног партнерства 

 

Изјављујемо да смо дана _________ године посетили локације које су предмет јавне набавке - 

ОДАБИР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРСТВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ФИНАНСИРАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ОДНОСНО 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА СА ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ, бр. ЈН: 1.3.32 и 

стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. 

ОБИЛИАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЈЕ ОРГАНИЗОВАН _________ године у времену:________уз 

присуство представника Наручиоца:_____________. 

 

 

 

Напомена: 

Понуђач мора да попуни и потпише овај образац. У случају групе понуђача, обрасац потписују по 

избору понуђача или сви чланови групе понуђача или  један од чланова групе у име групе, који у 

том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4 ЗЈН. 

 

Датум: 

Потпис понуђача 


