
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ ЈАВНОГ 

УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ 

ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ КЛАДОВО 

 

Наручилац: Општина Кладово 

Адреса: Краља Александра 35, 19320 Кладово 

 

Интернет страница: www.kladovo.org.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе – Локална самоуправа 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

 

Предмет јавне набавке брoj 02/2018 је избор приватног партнера и додела јавног 

уговора о јавно-приватном партнерству за реконструкцију, рационализацију и 

одржавање дела система јавног осветљења у насељеним местима општине Кладово. 

Врста предмета: Услуге 

Предмет јавне набавке према општем речнику набавки су:  

− 71314200 Услуге у вези са управљањем енергијом  

− 71314300 Саветодавне услуге у вези са енегетском ефикасношћу  

− 50232100 Услуге одржавања уличне расвете  

− 50232110 Пуштање у рад уређаја јавне расвете  

Енергетска услуга која је предмет јавне набавке према допунском речнику 

класификована је у одељку К (Остала својства за енергетику и дистрибуцију воде), у 

групи А (Својства за енергетику и дистрибуцију воде) под:  

− КА03 За електричну опрему  

− КА04 За електричне инсталације 

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија: Набавка 

није обликована по партијама. 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Избор најбоље понуде биће извршен применом критеријума Економски најповољнија 

понуда која подразумева највишу понуђену Нето садашњу вредност укупних трошкова 

уговора. 

Елементи критеријума за доделу уговора су: 



Цена, исказана кроз Нето садашњу вредност укупних трошкова уговора у 

динарима или еврима, која је обрачуната сагласно упутству у поглављу VI тачки 10. 

конкурсне документације; 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 

конкурсна документација доступна: www.kladovo.org.rs и http://portal.ujn.gov.rs/. 

Гаранција 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде износи најмање 5% од вредности понуде са 

роком важности од 30 дана дужим од периода важења понуде. 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

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

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Краља Александра 35, 19320 Кладово са назнаком: 

,,Понуда у отвореном поступку јавне набавке за избор приватног партнера и доделу 

уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услугe реконструкције, 

рационализације и одржавања дела јавног осветљења у насељеним местима општине 

Кладово ЈН. Бр. 02/2018 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико 

је примљена од стране наручиоца до 28.05.2018 до 11 часова по средњеевропском 

времену. 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавља комисија 

дана 28.05.2018. у 12:00 часова по средњеевроспком времену у згради Општинске 

управе Кладово, Краља Александра 35, 19320 Кладово. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако 

заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само 

овлашћени представници понуђача. Присутни представници понуђача пре почетка 

јавног отварања понуда морају Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у 

поступку отварања понуде. 

Рок за доношење одлуке : 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права. Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења. 

Лице за контакт: Зоран Стипановић 

Електронска адреса: jpp.rasveta.kladovo@gmail.com  

Председник општине Кладово 

Радисав Чучулановић 
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