
На основу чл. 22. и 35. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама. 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16)  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ВАЉЕВО 

 

о б ј а в љ у ј е 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, 

УПРАВЉАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ВАЉЕВА И ОПШТИНА ОСЕЧИНА И ЉИГ 

 

1) Контакт подаци Концедента: 

Град Ваљево, улица Карађорђева број 64, кога заступа градоначелник Лазар Гојковић (у 

даљем тексту: Јавни партнер), порески идентификациони број 102483248; матични број 

07137010; текући рачун број 840-21640-04 Управа за трезор, инттернет страница 

Концидента: http://www.valjevo.rs, адреса за достављање поште Град Ваљево, Карађорђева 

64, Ваљево e-mail: branka.rosic@valjevo.org.rs. 

2) Предмет концесије, природа и обим концесионе делатности, место обављања 

концесионе делатности и рок трајања концесије: 

Град Ваљево је сачинио Предлог за доношење концесионог акта за обављање 

фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији Града Ваљева, 

на који је Комисија за јавно-приватно партнерство, дана 31.08.2022. године, дала 

Мишљење број 30/2022 да се предметни пројекат може реализовати у форми јавно-

приватног партнерства са елементима концесије. 

Скупштина Града Ваљева донела је Одлуку о усвајању предлога Концесионог акта за 

финансирање, управљање и обављање фармацеутске здравствене делатности на 

примарном нивоу на територији Града Ваљева и општина Осечина и Љиг број 011-

85/2022-09 која је објављена у „Службеном гласнику Града Ваљева“, број 10/22 од 

14.09.2022. године и која је ступила на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Града Ваљева“. 

Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/19) утврђено је да 

друштвена брига за здравље на нивоу града обухвата мере за обезбеђивање и спровођење 

здравствене заштите од интереса за грађане на територији града, а као једна од мера 

предвиђено је стварање услова за приступачност и уједначеност коришћења примарне 

здравствене заштите на територији града.  

С обзиром на јавни значај обезбеђивања здравствене заштите становништва и општи 

интерес обављања фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на 

територији Града Ваљева, интерес је Града Ваљева, као локалне самоуправе, да обезбеди 
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друштвену бригу за здравље у облику несметаног обављања фармацеутске здравствене 

делатности на његовој територији. 

Предмет пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије, односно 

Концесионог акта (у даљем тексту: Концесиони акт) је финансирање, управљање и 

обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији 

града Ваљева и општина Осечина и Љиг. 

 

Намера Концедента је да са изабраним понуђачем као приватним партнером – 

концесионаром (у даљем тексту: Концесионар) закључи уговор о јавно-приватном 

партнерству са елементима концесије, тј. Уговор о концесији за финансирање, 

управљање и обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на 

територији града Ваљева и општина Осечина и Љиг (у даљем тексту: Уговор). 

Концесиона делатност представља обављање фармацеутске здравствене делатности на 

примарном нивоу, односно континуирано снабдевање становништва, здравствених 

установа, приватне праксе и других правних лица за које је посебним законом 

предвиђено да обављају и послове здравствене делатности, лековима и медицинским 

средствима у складу са законом, односно обезбеђивање рационалне фармакотерапије 

ради лечења, побољшања и одржавања квалитета живота пацијената, самостално, 

односно у сарадњи са другим здравственим радницима, као и континуирани процес 

издавања, односно примене лекова и медицинских средстава и пријављивање нежељених 

реакција на лекове и медицинска средства, на територији Града Ваљева и општине 

Осечина и Љиг у обиму и под условима предвиђеним Моделом уговора о концесији, који 

је саставни део Конкурсне документације (у даљем тексту: Концесиона делатност).  

Концесионару се даје у концесију обављање Концесионе делатности на период од 15 

година од дана закључења Уговора, при чему Концесионар сноси ризик у вези са 

комерцијалним коришћењем предмета концесије. Концедент ни у ком случају не даје 

гаранције да ће Концесионар, у уобичајеним условима рада, посредно или непосредно, 

остварити повраћај уложених средстава или трошкова насталих у обављању Концесионе 

делатности, нити ће бити одговоран за било какву штету која би по том основу могла 

настати за Концесионара. 

У оквиру предмета концесије, Концедент ће Концесионару дати на коришћење 

непокретности у јавној својини Концедента, наведене у Прилогу број 1 – „Непокретности 

у јавној својини Града Ваљева“ уз упис забележбе у регистар у коме се воде подаци о 

непокретностима и правима над њима да су непокретности дате на коришћење у сврху 

реализације Уговора. 

 Скупштина града Ваљева је донела Одлуку о прихватању неизмирених обавеза 

здравствених установа чији је оснивач град Ваљево („Службени гласник града Ваљева“, 

број 3/21) којом је предвиђено да се средства за измирење обавеза обезбеђује у буџету 

града Ваљева. Закључком о начину измирења неизмирених обавезе Здравствене установе 

Апотеке „Ваљево“ Ваљево број:112-993/2021-09 од 02.12.2021. године утврђена су 

средства за измирење неизмирених обавеза за расходе за запослене у Апотекарској 

установи Ваљево. Исте ће оснивач – град Ваљево финансирати из буџета града, тако да 

Концесионар неће имати обавезу да понуди заснивање радног односа запосленима, али 

ће имати обавезу да заснује радни однос са довољним бројем стручних лица, у сакладу 



са законом и прописима, неопходним за несметано и квалитетно функционисање свих 

локација, обухваћеним предметом Концесије.  

Концесиона делатност ће се обављати на територији Града Ваљева и општина Осечина 

и Љиг и то у седам објеката. 

Уколико Концедент буде одговарајућим прописима обавезан да обезбеди пружање 

Концесионе делатности и на територијама других општина, Концедент и Концесионар 

ће у најбољој вери покушати да заједно обезбеде пружање Концесионе делатности и на 

територијама тих општина.  

У циљу омогућавања трајног и несметаног обављања Концесионе делатности, 

Концесионар се обавезује да за све време трајања Уговора обавља Концесиону делатност 

у свим непокретностима које су му дате на коришћење, с тим што у неким 

непокретностима Концесиону делатност може обављати у смањеном обиму и режиму 

рада (на пример, само данима када у том месту ради лекар опште праксе, у скраћеном 

радном времену и слично), уз претходну сагласност Градског већа Града Ваљева. 

Концесионар ће бити обавезан да сваке године за време трајања Уговора закључи са 

Републичким фондом за здравствено осигурање одговарајући уговор о пружању 

здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања осигураним лицима. 

Уколико према важећим прописима није могуће закључење наведеног уговора за прву 

годину реализације Уговора, без кривице Концесионара, Концесионар неће бити 

одговоран због неиспуњењa те обавезе у тој години. 

Концесионар ће бити дужан да за време трајања Уговора установи и одржи висок и 

стручан ниво квалитета пружања услуга у обављању Концесионе делатности, сагласно 

важећим прописима и Доброј апотекарској пракси, у интересу свих грађана Града 

Ваљева, као корисника услуга. 

Концесионар има слободу одређивања цена лекова, медицинских средстава и других 

сродних производа, у складу са условима на тржишту и општим нивоом цена лекова, 

медицинских средстава и других сродних производа у Републици Србији, како би били 

испуњени услови за приступачност и уједначеност примарне здравствене заштите. 

Основни принципи обављања Концесионе делатности и циљеви који се настоје постићи 

спровођењем поступка давања концесије за обављање фармацеутске здравствене 

делатности на примарном нивоу су: остваривање и заштита јавног интереса у облику 

обезбеђивања континуираног и ефикасног обављања Концесионе делатности од стране 

Концесионара, односно снабдевање становништва лековима, лековитим средствима и 

медицинским помагалима, ефикаснија и свеобухватнија набавка лекова и медицинских 

средстава која се могу прописивати и издавати на терет обавезног здравственог 

осигурања, ефикаснија набавка и проширење асортимана ради даље продаје 

комерцијалних производа, пренос тржишног и оперативног ризика на Концесионара, 

успостављање профитабилног, ефикасног и оптимално организованог система 

пословања и управљања, кроз знање и искуство Концесионара и слично. 

Концесионар ће бити дужан да плати утврђену концесиону накнаду за концесију за 

обављање Концесионе делатности. Концесиона накнада се састоји од укупне 

иницијалне концесионе накнаде и укупне годишње концесионе накнаде. Начин и 



рокови плаћања биће дефинисани Уговором, у складу са понудом изабраног 

Концесионара. 

Након истека Уговора све непокретности, покретне ствари и друга средства која 

представљају имовину Концедента у тренутку престанка Уговора и/или сва друга 

имовина из оквира предмета Концесионог акта, осим покретних ствари које је 

Концесионар прибавио за време трајања Уговора, остају у својини Концедента као јавна 

својина. 

3) Начин и рок за подношење понуде: 

Понуде, са припадајућом документацијом, се достављају поштом или непосредно у 

писарницу Концидента, на адресу: Град Ваљево, Карађорђева 64, Ваљево, Стручни тим 

за давање концесије, председник Милош Милутиновић. Коверат мора имати ознаку:    

„ Понуда у поступку давања концесије за финансирање, управљање и обављање 

фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији Града 

Ваљева и општина Осечина и Љиг – НЕ ОТВАРАТИ“ а на полеђини назив понуђача и 

адресу, број телефона понуђача, као и име и презиме особе за контакт. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је пожељно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Понуда мора 

бити сачињена на српском језику. Поступак се води на српском језику. 

 Рок за подношење понуда је 60 дана од дана објављивања јавног позива у 

Службеном гласнику Републике Србије. 

4) Лични, стручни, технички и финансијски услови које морају да задовоље 

понуђачи, као и исправе којима се доказује њихово испуњење: 

Основи за искључење 

1. Да привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет 

година од дана истека рока за подношење понуда, није правноснажно осуђен, осим 

ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку, 

за: 

 (1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и 

кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;  

(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело 

злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању 

привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне 

делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело 

трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, 

кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита 

и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и 

кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног 

подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања 

за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, 

кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело 

трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у 

ропском односу. 



 2. Да је привредни субјект измирио доспеле порезе, доприносе за обавезно социјално 

осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са 

посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале 

камате и новчане казне. 

 3. Да привредни субјект није, у периоду од претходне две године од дана истека рока за 

подношење понуда, повредио обавезе у области заштите животне средине, 

социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу 

исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у 

складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона 

о јавним набавкама.  

4. Да привредни субјект није у сукобу интереса, у смислу Закона о јавним набавкама, 

који се не може отклонити другим мерама.  

5. Да привредни субјект није покушао да изврши непримерени утицај на поступак 

одлучивања Даваоца концесије или да дође до поверљивих података, који би могли 

да му омогуће предност у поступку за доделу концесије, као и да није доставио 

обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке, које се тичу искључења 

привредног субјекта, избора привредног субјекта или одлуке о избору најповољније 

поунуде.  

 Начин доказивања: 

 Привредни субјект је дужан да, уз понуду достави попуњен и потписан Образац 4 - 

Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом 

потврђује да не постоје основи за искључење . 

Чланови конзорцијума и подизвођачи, дужни су да, сваки за себе, попуне и потпишу 

Образац 4 - Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, који се доставља уз понуду.  

 Давалац концесије ће, пре доношења одлуке у поступку доделе концесије, захтевати од 

понуђача који је доставио економски најповољнију понуду, да у року који ће бити 

одређен у захтеву за доставу доказа којима доказује непостојање основа за искључење, 

достави следеће доказе, у неовереним копијама:  

Непостојање основа за искључење, из тачке 1), доказује се следећим доказима: 

 Правна лица и предузетници: 

 1) Потврда надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 

правног лица или предузетника, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана 

истека рока за подношење понуда, односни пријава није правноснажно осуђен, осим ако 

правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне 

набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело пореске утаје; кривично дело 

преваре; кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; 

кривично дело злоупотребе службеног положаја; кривично дело трговине утицајем; 

кривично дело давања мита; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 



2, 3, 4, 6, 8 и 9 Кривичног законика) и кривично дело заснивања ропског односа и превоза 

лица у ропском односу (за облике из члана 390. ст. 1 и 2 Кривичног законика). 

 2) Потврда надлежног Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 

лица или предузетника, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека 

рока за подношење понуда, односни пријава није правноснажно осуђен, осим ако 

правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне 

набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело злоупотребе службеног положаја, 

ако вредност прибављене имовинске користи прелази 1.500.000,00 динара; кривично 

дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 1, 5 и 7 Кривичног законика); кривично 

дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу ако је извршено према 

малолетном лицу и кривично дело примања мита. 

 3) Потврда Посебног одељења Вишег суда у Београду за организовани криминал којим 

се потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих 

кривичних дела: кривична дела организованог криминала; кривично дело удруживања 

ради вршења кривичних дела; кривично дело злоупотребе службеног положаја, трговине 

утицајем, примања мита и давања мита ако је окривљени односно лице којем се даје мито 

службено или одговорно лице које врши функцију на основу избора, именовања или 

постављења од стране Народне скупштине, председника Републике, опште седнице 

Врховног касационог суда, Високог савета судства или Државног већа тужилаца; 

кривична дела против привреде, ако вредност имовинске користи прелази 200.000.000 

динара, односно ако вредност јавне набавке прелази 800.000.000 динара и то за: кривично 

дело злоупотребе у вези са јавним 30 набавкама, кривично дело примања мита у 

обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне 

делатности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности, кривично дело 

злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело прања новца – у случају ако 

имовина која је предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; 

кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела; кривично дело 

финансирања тероризма; кривично дело тероризма; кривично дело врбовања и 

обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања.  

4) Потврда Посебног одељења виших судова у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву 

за сузбијање корупције, којим се потврђује да правно лице или предузетник није 

осуђивано за нека од следећих кривичних дела: кривично дело примање мита у обављању 

привредне делатности; кривично дело давање мита у обављању привредне делатности; 

кривично дело злоупотреба у вези са јавним набавкама; кривично дело преваре у 

обављању привредне делатности; кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица 

и кривично дело прања новца. 

 Законски заступници и физичка лица: 

 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник или физичко лице није осуђиван за следећа 

кривична дела:  

1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично 

дело удруживање ради вршења кривичних дела;  



2) кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у 

вези са јавном набавком, кривично дело примање мита у обављању привредне 

делатности, кривично дело давање мита у обављању привредне делатности, кривично 

дело злоупотреба службеног положаја, кривично дело трговина утицајем, кривично дело 

примање мита и кривично дело давање мита; кривично дело превара, кривично дело 

неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности, кривично дело превара 

у обављању привредне делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело 

тероризам, кривично дело јавно подстицање на извршење терористичких дела, кривично 

дело врбовање и обучавање за вршење терористичких дела и кривично дело 

терористичко удруживање; кривично дело прање новца, кривично дело финансирање 

тероризма; кривично дело трговина људима и кривично дело заснивање ропског односа 

и превоз лица у ропском односу. Захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника или физичког лица. Уколико понуђач има 

више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 Непостојање основа за искључење, из тачке 2), доказује се следећим доказима: 

 1) Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и 

доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или 

решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући 

све настале камате и новчане казне.  

2) Потврда надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио 

доспеле обавезе јавних прихода или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у 

складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале 

камате и новчане казне. Правно лице које се налази у поступку приватизације, уместо 

доказа из тач. 1) и 2), прилаже потврду надлежног органа да се налази у поступку 

приватизације. 

 Привредни субјект који има седиште у другој држави: 

Ако привредни субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоје основи за 

искључење Давалац концесије ће прихватити потврду надлежног органа у држави 

седишта привредног субјекта. Ако се у држави у којој привредни субјект има седиште, 

односно држави чији је лице држављанин не издају наведени докази или ако докази не 

обухватају све податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни субјект 

може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе, у којој се наводи да не постоје наведени основи 

за искључење привредног субјекта. 

 ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ, КОЈИ ЈЕ РЕГИСТРОВАН У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, 

НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ ИЗ ТАЧКЕ 1) И 2)  

Сматра се да привредни субјект који је уписан у Регистар понуђача, Агенције за 

ппривредне регистре, Републике Србије, нема основа за искључење из тачке 1) и 2). 

Понуђач, који има седиште у другој држави и који је регистрован у Регистру понуђача 

или одговарајућем регистру у другој држави, није у обавези да доставља доказе о 

испуњености услова, из тачке 1) и 2), уколико достави доказе да је за упис у одговарајући 



регистар, потребно испунити услове из тачке 1) и 2). Давалац концесије ће као доказ 

прихватити извод из одговарајућег регистра, потврду надлежног органа, превод 

одговарајућег прописа друге државе или други доказ из којег се може утврдити да услови 

из тачке 1) и 2), представљају услове за упис у одговарајући регистар, друге државе. Ови 

докази морају бити преведени на српски језик, од стране овлашећног тумача и оверени 

код јавног бележника. 

Испуњеност услова за обављање професионалне делатности 

1) Да је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар, ако се такав регистар води у земљи, у којој привредни субјект има седиште.  

Начин доказивања: Понуђач је дужан да достави попуњен и потписан Образац 4 - Изјава 

о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.  

 Чланови конзорцијума и подизвођачи, дужни су да, сваки за себе, попуне и потпишу 

Образац 4. - Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, који се доставља уз понуду.  

 Давалац концесије ће, пре доношења одлуке у поступку доделе концесије, захтевати од 

понуђача који је доставио економски најповољнију понуду, да у року који ће бити 

одређен у захтеву за доставу доказа којима доказује испуњеност услова достави следеће 

доказе, у неовереним копијама: 

  извод из Регистра привредних друштава, Агенције за привредне регистре или 

Привредног суда или другог одговарајућег регистра, који се води у држави, у којој 

привредни субјект има седиште. 

Уколико је поднета заједничка понуда или понуда са подизвођачем, понуђач је дужан да 

за сваког члана конзорцијума или подизвођача, достави тражени доказ. 

 ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ, КОЈИ ЈЕ РЕГИСТРОВАН У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, 

НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВЉА ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 НАПОМЕНА: 

 Ако привредни субјект који је поднео економски најповољнију понуду не достави 

тражене доказе у остављеном року или достављеним доказима не докаже да испуњава 

критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта, Давалац концесије ће одбити 

понуду тог привредног субјекта и позвати следећег привредног субјекта који је поднео 

најповољнију понуду или ће обустави поступак доделе концесије, ако постоје разлози за 

обуставу. 

 Финансијски и економски капацитет 

 

1) да у обављању фармацеутске/апотекарске делатности као Здравствена 

апотекарска установа у последње 3 финансијске године пре објављивања Јавног позива 

има позитиван финансијски резултат и да је остварио добит од најмање 360.000.000,00 

динара у наведеном периоду. Добит за потребе овог услова сматраће се као добит 

исказана у (ревидираним) финансијским извештајима понуђача. У случају конзорцијума, 

највише три (3) члана конзорцијума морају заједно да испуњавању овај услов. 



Начин доказивања:Понуђач је дужан да достави биланс успеха за 3 финансијске године 

које претходе објављивању јавног позива ( 2021. 2020. и 2019. годину) 

2) да у периоду од 24 месеца пре објављивања Јавног позива за подношење понуда   

није имао блокаду пословних рачуна дуже од 5 дана узастопно, нити дуже од 10 дана 

укупно. 

Начин доказивања: Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за 

тражени период. 

Напомена: Уколико је податак о броју дана неликвидности за тражени период 

доступан на интернет страници Народне банке Србије, понуђач није у обавези да 

доставља наведени доказ. 

Понуђачи регистровани у страној држави, достављају одговарајуће доказе о 

блокади рачуна од надлежног органа државе у којој имају седиште. 

Технички и стручни капацитет 

 

1) да понуђач на дан подношења понуде, има радно ангажовано најмање 65 лица 

 

Начин доказивања:  

А)Уколико су извршиоци ангажовани у месецу који претходи месецу објаве позива за 

подношење понуда:обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из 

појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе по одбитку за месец који претходи 

месецу објаве позива за подношење понуда и копије уговора (уговор о раду, уговор о 

обављању привремених и повремених послова, уговор о допунском раду или другог 

уговора о радном ангажовању).  

 

Б)Уколико су извршиоци ангажовани у месецу када је објављен позив за подношење 

понуда – копије уговора (уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених 

послова, уговор о допунском раду или другог уговора о радном ангажовању).  

 

5) Критеријуми за избор најповољније понуде: 

Критеријум за доделу концесије је економски најповољнија понуда, који се састоји од 

следећих елемената критеријума: 

 

Ред. 

бр. 
Назив 

Максималан број 

пондера 

1. ВИСИНА КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ УКУПНО 80 

1.1. Висина иницијалне концесионе накнаде 60 

1.2. Висина једногодишње концесионе накнаде 20 

2. 
ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА ИНИЦИЈАЛНЕ 

КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ 
УКУПНО 20 

 У  К  У  П  Н  О 100 



 

1. ВИСИНА КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ 

1.1. Понуђена висина иницијалне концесионе накнаде 

Понуда са највишом понуђеном иницијалном концесионом накнадом добија максималан 

број пондера (60 пондера). 

Остале понуде се вреднују по следећој формули: 

понуђена иницијална концесиона накнада из понуде која се рангира х 60 

највиша понуђена иницијална концесиона накнада 

Понуђена иницијална концесиона накнада не може бити нижа од 146.880.000,00 динара. 

Понуда понуђача који понуди нижу иницијалну концесиону накнаду од 146.880.000,00  

динара, биће одбијена као неприхватљива.  

1.2. Понуђена висина једногодишње концесионе накнаде 

Понуда са највишом понуђеном једногодишњом концесионом накнадом добија 

максималан број пондера (20 пондера). 

Остале понуде се вреднују по следећој формули: 

понуђена једногодишња концесиона накнада из понуде која се рангира х 20 

највиша понуђена једногодишња концесиона накнада 

Понуђена једногодишња концесиона накнада не може бити нижа од 1.468.800,00 динара. 

Понуда понуђача који понуди нижу једногодишњу концесиону накнаду од 1.468.800,00 

динара, биће одбијена као неприхватљива. 

2. ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА ИНИЦИЈАЛНЕ КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ 

 

Пондери по овом критеријуму се додељују на следећи начин: 

 

Начин плаћања Број пондера 

Плаћање целокупног понуђеног износа иницијалне концесионе 

накнаде једнократно, у року од 25 радних дана од дана закључења 

Уговора 

20 пондера 

Плаћање понуђеног износа иницијалне концесионе накнаде у две 

годишње рате, од којих прва износи 70% укупне понуђене иницијалне 

концесионе накнаде и доспева у року од месец дана од дана 

закључења Уговора, а друга једанаест месеци од доспећа прве рате 

10 пондера 

Плаћање понуђеног износа иницијалне концесионе накнаде у две 

једнаке годишње рате, од којих прва доспева у року од месец  дана од 

дана закључења Уговора, а друга једанаест месеци од доспећа прве 

рате 

4 пондера 

 

Динамика плаћања иницијалне концесионе накнаде не може бити другачија у односу на 

понуђене опције. Понуда понуђача који понуди другачију динамику плаћања, биће 

одбијена као неприхватљива. 

 



Уколико две или више понуда имају  исти највећи број пондера и по основу елемента 

критеријума висина концесионе наканде, биће изабрана понуда оног понуђача који је 

већи број пондера добио по основу подкритеријума висина иницијалне концесионе 

накнаде. 

 

Уколико се ни на претходно одређен начин не може одредити најповољнија понуда, 

Концедент ће применити жреб као начин на који ће доделити Уговор. 

Концедент ћe упутити писaни пoзив пoнуђaчимa који поднесу једнаке понуде по свим 

напред одређеним критеријумима дa присуствуjу пoступку избoрa нajпoвoљниje пoнудe, 

oднoснo дoдeли Угoвoрa, путeм жрeбa.  

Поступак жребања ће се спровести јавно у прoстoриjaмa Концедента, у Ваљеву, 

Карађорђева 64. Пoступaк ћe спровести Стручни тим Града Ваљева. 

O пoступку дoдeлe Угoвoрa путeм жрeбa Стручни тим Града Ваљева ћe вoдити зaписник. 

Стручни тим Града Ваљева ћe oбeзбeдити тeхничкe услoвe зa спрoвoђeњe пoступкa 

избoрa нajпoвoљниje пoнудe путeм жрeбa. Извлачење путем жреба ће се извршити јавно, 

у присуству понуђача, и то тако што ће се називи понуђача исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће сви папири бити стављени у кутију одакле 

ће се извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 

додељен Уговор. Исти критеријуми сходно се примењују и на рангирање понуда осталих 

понуђача. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Концедент ће доставити 

записник о извлачењу путем жреба. 

6) Датум достављања обавештења о исходу поступка: 

Давалац концесије ће Одлуку о избору најповољније понуде/Одлуке о поништају 

поступка доделе концесије, донети у року од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 

7) Назив и адреса тела надлежног за решавање по захтевима за заштиту права 

и подаци о роковима за њихово подношење: 

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

којим се уређују јавне набавке. 

Свако лице које је заинтересовано за учешће или које учествује у поступку доделе јавног 

уговора на основу закона може Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 

јавних набавки поднети захтев за заштиту права против одлука јавног тела које спроводи 

поступак које се могу одвојено побијати, а које су према мишљењу тог лица донете 

незаконито. Захтев за заштиту права подноси се Даваоцу концесије, а копија се 

истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд. 

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка доделе концесије, 

против сваке радње Даваоца концесије, осим ако Законом није другачије одређено. 

Рокови за подношење захтева за заштиту права су: 

 - Најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, у случају да се захтев за 

заштиту права односи на конкурсну документацију или било коју другу радњу у вези са 

поступком доделел концесије која је предузета пре истека рока за подношење понуда, и 



 - 15 дана од објављивања исхода поступка доделе концесије, односно од достављања 

Одлуке о избору најповољније понуде или Одлуке о поништају поступка доделе 

концесије сваком понуђачу. 

 Уколико у истом поступку доделе концесије, поново поднет захтев за заштиту права од 

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

концесије за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

предходног захтева. Давалац концесије објављује обавештење о поднетом захтеву за 

заштиту права на Порталу јавних набавки, најкасније наредног дана, од дана пријема 

захтева за заштиту права. Подношење захтева за заштиту права, задржава наставак 

поступка доделе концесије од стране Даваоца концесије, до окончања поступка заштите 

права. Захтев за заштиту права мора да садржи податке из члана 217. ЗЈН  

Уколико подносилац захтева радње у поступку предузима преко пуномоћника, уз захтев 

за заштиту права доставља овлашћење за заступање у поступку заштите права. 

Подносилац захтева који има боравиште или пребивалиште, односно седиште у 

иностранству дужан је да у захтеву за заштиту права именује пуномоћника за примање 

писмена у Републици Србији, уз навођење свих података потребних за комуникацију са 

означеним лицем. Приликом подношења захтева за заштиту права Даваоцу концесије, 

подносилац захтева је дужан да достави доказ о уплати таксе. 

Доказ је сваки документ из кога се може да се утврди да је трансакција извршена на 

одговарајући износ из члана 225. ЗЈН и да се односи на предметни захтев за заштиту 

права. Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављен је на сајту 

Републичке комисије.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да у корист буџета Репубилке Србије 

уплати, у складу са чланом 225. Закона о јавним набавкама. 

 Уплата се врши на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, 

сврха: ЗЗП, Град Ваљево,  корисник: Буџет Републике Србије. 

8) Концесија се даје у складу са чл. 35-41 Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама и не спроводи се у фазама. 

 

9) Поступак се спроводи без претквалификације. 

 

10) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 

Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност 

понуде у виду банкарске гаранције за озбиљност понуде у висини од 5% понуђене 

иницијалне концесионе накнаде ради заштите Концедента од: 

а) ризика одустајања понуђача од дате понуде и  

б) ризика недостављања Гаранције за добро извршење посла. 

Концедент ће прихватити банкарску гаранцију за озбиљност понуде која гласи у валути 

евро (ЕУР), уколико износ у гаранцији, у динарској противвредности по средњем курсу 



Народне банке Србије обрачунатом на дан отварања понуда, буде једнак или виши 

захтеваном износу.  

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити издата као неопозива, безусловна, 

обновљива, на први позив наплатива и без права приговора, у корист Концедента, као и 

да важи најмање 15 (словима: петнаест) дана дуже од дана истека рока важења понуде. 

Концедент ће реализовати банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико понуђач 

након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде, мора продужити и рок 

важења банкарске гаранције. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде, ако не буде искоришћена, биће враћена 

понуђачу одмах након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 

од оних које одреди Концедент, мањи износ од оног који одреди Концедент или 

промењену месну надлежност за решавање спорова. 

У случају да понуђач не достави захтевано средство финансијског обезбеђења за 

озбиљност понуде, његова понуда ће бити одбијена због битних недостатака. 

11) Преузимање Конкурсне документације 

Свако заинтересовано лице може преузети конкурсну документацију и њене прилоге, без 

накнаде, достављањем захтева за преузимање конкурсне документације на адресу: Град 

Ваљево, улица Карађорђева 64, Ваљево, Стручни тим за давање концесије, председник 

Милош Милутиновић или e-mail: branka.rosic@valjevo.org.rs, са назнаком: „Захтев за 

преузимање конкурсне документације у поступку давања концесије (шифра: 1/22)“. У 

захтеву је неопходно навести на који начин заинтересовано лице жели да му Конкурсна 

документација и њени прилози буду достављени (поштом, лично преузимање или путем 

електронске поште). Концедент ће заинтересованом лицу доставити Конкурсну 

документацију најкасније у року од два радна дана од дана пријема захтева.  

*Овај јавни позив објављен је у „Службеном гласнику РС“ број 131 од 29.11.2022.  
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