
На основу чл. 9. Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011, 
104/2016 и 95/2018), чл. 22., чл. 35. Закона о јавно-приватном партнерству и 
концесијама («Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016 у даљем тексту: 
ЗЈППК), и члана 10. став 1. тачка 5 и члана 23. став 3. тачка 1 Статута општине 
(,,Сл.гласник општине Жабари“ број 7/2008 ,3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015, 6/2017) 
 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 
улица Кнеза Милоша 103 

12374 ЖАБАРИ 
расписује 

Ј А В Н И П О З И В 
број: 2/2018 – отворени поступак доделе јавног уговора 

о ЈПП са елементима концесије 
за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности 

сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада са подручја општине 
Жабари 

 
 

1. Расписује се Јавни позив за прикупљање понуда за избор најповољнијег понуђача за   
поверавање обављања комуналне делатности сакупљање, транспорт и депоновање  
комуналног отпада са подручја општине Жабари на период од 10 (десет) година, у 

          складу са чл. 35-41 ЗЈППК. 
 
2.       Право достављања понуда по јавном позиву, уређено је чланом 14. ЗЈППК, а имају 

    га сва домаћа и страна физичка односно правна лица која су регистрована за обављање 
делатности сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада и испуњавају 
услове утврђене Законом о комуналним делтностима, Законом о управљању отпадом и 
другим важећим законским прописима који уређују ову материју. 

 
3.   Обављање комуналне делатности сакупљања, транспорта и депоновања комуналног     

отпада  са подручја општине Жабари, укључује: 
- 17 месних заједница са тренутним бројем становника од око 10.906 становника 
(2013.године)  од којих је 4.872 на привременом раду у ино и биће ближе регулисан 
странству (према попису из 2011.године) и  укупним број домаћинстава од 3.404 . 
- Дом здравља и амбуланте у 6 месних заједница, две матичне школе са 15 подручних        
школа, предшколска установа са објектима на две локације. 
 

4.    Обављање комуналне делатности сакупљање, транспорт и депоновање  комуналног 
отпада поверава се на период од 10 година или (120 месеци) и биће ближе регулисан 
јавним уговором о поверавању обављања комуналне делатности.  

 
5.      Понуђач је дужан да, на основу књиговодствене, финансијске, кадровске, техничке 

   и правне нормативне документације, докаже своју личну, стручну, техничку, 
   кадровску и финансијску оспособљеност за обављање комуналне делатности која 

         се поверава. 
 
 



         Понуда обавезно садржи: 
- назив и седиште домаћег или страног физичког односно правног лица са подацима о 
лицу овлашћеном за заступање и са свим потребним информацијама (телефон, факс и 
др.) у циљу непосредног комуницирања; 
- доказ да је подносилац понуде регистрован код надлежног органа, односно уписан 
у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН); 
- доказ да подносилац понуде 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 (члан 75. став 1. тачка 2) 
ЗЈН); 
- доказ да је подносилац понуде измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште 
на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН); 
- доказ да подносилац понуде има важећу дозволу надлежног органа - Важеће решење 
о издавању дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији 
Републике Србије и важеће решење о издавању интегрисане дозволе за одлагање 
неопасног отпада, издатих од стране надлежног министарства Републике 
Србије.(члан75. став 1. тачка 5) ЗЈН); 
- доказ да је подносилац понуде при састављању понуде поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН); 
 
- Финансијски капацитет: 
а)Да је понуђач у претходне три године (2015, 2016. и 2017. године) имао пословне 
приходе у износу од минимум 54.000.000,00 динара. 
б)Да понуђач у последње 3 (три) године ( 2015, 2016 и 2017) није исказао губитак у 
пословању. 
ц)Да понуђач није имао регистроване блокаде рачуна у последње 3 (три) године до 
дана објављивања позива за подношење понуда.  
- Пословни капацитет: 
Да је у претходне три године (2015, 2016. и 2017. године) закључио најмање 2 (два) јавна 
уговора за услугу сакупљања комуналног отпада и најмање 2 (два) уговора за 
услугу транспорта и депоновања (одлагања) комуналног отпада са територије града 
или општине. 
- Технички капацитет:  
 да поседује следећу механизацију: 
               - Камионе за сакупљање комуналног отпада 
               - Контејнере запремине 1100 л и 5000 л 
               - Канте запремине 120 л и 240 л 
                - Колску вагу 
                - Санитарна депонија или уговор о дугорочном закупу на период од 10 година 
 
да поседује следеће сертификате: 
ISO 9001 – систем менаџмента организације у области управљања комуналним отпадом, 
ISO 14001- систем менаџмента организације и управљања заштитом животне средине у 
области управљања комуналним отпадом 



OHSAS 18001 – систем менаџмента организације и управљања заштитом здравља и 
безбедношћу на раду у области управљања комуналним отпадом. 
 
- Средства финансијског обезбеђења којим ће понуђач обезбедити испуњење својих 
уговорних обавеза су: 
1. Средство  обезбеђења за озбиљност понуде – банкарска гаранција која гласи на износ 

од 500.000,00 РСД, која се враћа након закључивања јавног уговора. 
2. Средство обезбеђења за добро извршење посла - 2 (две) оверене и потписане бланко 
   Меницe са клаузулом „без протеста, без трошкова“ које гласе на износ од 10%                                                                    

вредности посла без ПДВ-а обрачунате на годишњем нивоу, регистроване у НБС  и 
потписана и оверена менична овлашћења. 

    
6.   Критеријуми за избор најповољније понуде дати су у конкурсној документацији, а                                                   

најповољнија понудабиће одабрана на основу критеријума „економски најповољнија 
понуда“, и то у складу са чланом 85. Закона о јавним набавкама. 

 
          Елементи критеријума за избор најповољније понуде су: 
          1) Понуђена цена за предметну услугу сакупљања комуналног отпада из јавне набавке; 
          2) Понуђена цена за предметну услугу депоновања из јавне набавке; 

         
 
   7.    Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде, односно одлуке о поништају 

поступка давања концесије, износи 30 дана, а почиње да тече даном истека рока за 
достављање понуда. 

    
   8.      Правна заштита у поступку доделе јавног уговора обезбеђује се у складу са законом којим 

се уређују јавне набавке. 
Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, односно свако заинтресовано лице 
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 
Закона о јавним набавкама.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. 
Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН. 
 

9.      Начин подношења понуде и рок 
         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 је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуда мора да буде на српском језику. 

 
          Рок за достављање понуда је 60 календарских дана од дана објављивања Јавног 

позива у   службеном гласнику РС“, (бр.1 од 11.01.2019. године), закључно са 60-тим 
даном до 12.00 часова. 

          Понуду доставити лично или путем поште на адресу: Општина Жабари, ул. Кнеза 
Милоша 103, 12374 Жабари, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку у отвореном 
поступку број 2/2018,  услуге –“Обављање комуналне делатности сакупљања, 
транспорта и депоновања комуналног отпада са подручја општине Жабари“, - НЕ 
ОТВАРАТИ”.  

 



 
 
 

10.    Место, време и начин отварања понуда 
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда, у 13:00 
часова у просторијама Општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари у 
присуство овлашћених представника понуђача. 

          Представник понуђача може присуствовати јавном отварању понуда при чему мора 
имати овлашћење оверено и потписано од стране одговорног лица. 

 
11.      Лицa за контакт 
           Контакт особа: Милена Васић, e-mail: jn.zabari@gmail.com 
 
 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 
Број 404-101 /2018-01 од  28.12.2018. године 

 
 
                                                                                             Председник општине Жабари 
                                                                                                            Јован Лукић 


