
На основу чл. 116. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015) Град Вршац, објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ЈАВНОМ УГОВОРУ  

 

 

1. Назив наручиоца:  Град Вршац 

   Адреса наручиоца: Трг победе 1  

   Интернет страница наручиоца: http://www.vrsac.com  

 

2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа 

 

3. Предмет набавке и ознака из општег речника набавке: Избор приватног партнера за 

реализацију Пројекта јавно-приватног партнерства за  изградњу, реконструкцију, одржавање 

и обезбеђивање доступности дела локалне путне инфраструктуре на територији града Вршца 

са јавним плаћањем (накнадом за доступност инфраструктуре) 

Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: Грађевински радови 45000000, 

45100000, 45112310, 45200000, 45300000, 45400000; Радови на изградњи путева 45233120; 

Радови на путевима 45233140; Радови на одржавању путева 45233141; Радови на поправљању 

путева 45233142; Радови на површинском слоју путева 45233220; Радови на обележавању 

површина путева 45233221; Радови на поплочавању и асфалтирању површина 45233222; 

Радови на обнављању хабајућег површинског слоја 45233223; Радови на изградњи путева са 

две коловозне траке 45233224; Радови на наношењу површинског слоја 45233228;   

 

4. Уговорена вредност:  

 

Укупна накнада за реконструкцију, рехабилитацију и изградњу (за период трајања 

уговора од 10 година) без ПДВ-а у ЕУР износи 3.368.413,05 ЕУР без ПДВ.  

Средњи курс Народне банке Србије на дан отварања понуда 27.03.2020. у „Сл Гласнику РС“ је 

износио  је ( 117, 5133 динара за 1 еуро ).  

 

5. Критеријум за доделу уговора: Критеријум оцењивања понуда, односно критеријум за 

одабир приватног партнера је економски најповољнија понуда.  

 

Критеријум Број пондера 

најнижа висина тражене накнаде за реконструкцију, 

рехабилитацију и изградњу (за период трајања уговора 

од 10 година) 

 

0-90 

проценат умањења јединичних цена редовног 

одржавања путне инфраструктуре у односу на 

референтне ценовнике града Вршца 

 

0-10 

 

6. Број примљених понуда: 2 ( две ) пристигле прихватљиве понуде 

 

 

 

http://www.vrsac.com/


7. Највиша и најнижа понуђена цена:  

 

Обрачун пондера: Критеријум 1 

 

1. Носилац посла А.Д. „Сремпут“ Рума, Трг ослобођења бр. 12 у заједничкој понуди са 

„Baumeister“ д.о.о Београд, Максима Горког бр. 117 Београд   са ценом од 3.368.413,05 еура 

без ПДВ односно 4.042.095,66 еура са ПДВ добија 

....................................................................................................................... 90 пондера  

2. „STRABAG“ д.о.о Београд –огранак Војводинапут – Панчево са ценом од 4.590.496,26 еура 

без ПДВ односно 5.508.595,51 еура са ПДВ  

......................................................................................................................63 пондера 

  3.368.413,05  / 4.590.496,26  x 90 = 63 пондера  

 

Критеријум 2 

 

„Х“ пондера = 10 х Понуђени проценат умањења вредности конретне понуде  

                                                Највиши понуђени проценат умањења цена 

 

Обрачун пондера: Критеријум 2 

 

Носилац посла А.Д. „Сремпут“ Рума, Трг ослобођења бр. 12 у заједничкој понуди са 

„Baumeister“ д.о.о Београд, Максима Горког бр. 117 Београд   понудио је проценат умањења 

јединичних цена одржавања од 17% и добија  

....................................................................................................................... 10 пондера  

 

2. „STRABAG“ д.о.о Београд –огранак Војводинапут – Панчево понудио је проценат умањења 

јединичних цена одржавања од 13% и добија  

.........................................................................................................................7 пондера 

13 %  / 17 % х 10 = 7 пондера  

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

 

Укупна накнада за реконструкцију, рехабилитацију и изградњу (за период трајања 

уговора од 10 година) без ПДВ-а у ЕУР износи: 

 

-највиша понуђена цена: 4.590.496,26 еура без ПДВ – број пондера 70 

 

-најнижа понуђена: 3.368.413,05 еура без ПДВ – број пондера 100 

 

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.04.2020.године 



11. Датум закључења уговора: 14.05.2020. године а након доношења Одлуке Скупштине 

Града Вршца број 011-39/2020-II-01 од 08.05.2020. године о давању сагласности на Нацрт 

јавног уговора о јавном-приватном партнерству за реализацију пројекта јавно-приватног 

партнерства за изградњу, реконструкцију и одржавање и обезбеђивање доступности дела 

саобраћајне локалне инфраструктуре на територији Града Вршца са јавним плаћањем. 

 

12. Основни подаци о извођачу:  

Носилац посла 

А.Д. „СРЕМПУТ“ Рума Трг ослобођења 12,у заједничкој понуди са  „BAUMAISTER“ д.о.о 

Београд, Максима Горког 117 . 

 

13. Период трајања јавно приватног партнерства : 10 година, и обухвата Период изградње 

и Период пружања услуге/доступности инфраструктуре. 

 

14. Околности које представљају основ за измену уговора: / 

 


