
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 и 
додела јавног уговора о јавном-приватном партнерству за вршење услуге реконсрукције, 
рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са 
LED технологијом у граду Вршцу. 
ОРН   71314200-услуге у вези са управљањем енергијом, 71314300-саветодавне услуге у вези 
са енергетском ефикасношћу, 50232100-услуге одржавања уличне расвете, 50232110-
пуштање у рад уређаја јавне расвете 
 
4. Уговорена вредност: што чини укупни износ накнаде приватном партнеру и трошкове 
електричне енергије за период од 12 година износи :  
4.499.499,93 ЕУР ( по званичном средњем курсу НБС од 117,5561 динара на дан отварања 
понуда 06.01.2020. године)  односно 528.943.663,72 динара без ПДВ. 
 
5. Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда која подразумева 
највишу понуђену Нето садашњу вредност укупних трошкова уговора. 
 
6. Број примљених понуда: 1 ( једна ) пристигла прихватљива понуда 
 
7. Највиша и најнижа понуђена цена:  
    Исказана Нето садашња вредност износи: 314.416,08 ЕУР однодно 36.961.528,14 динара 
 
8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Исказана Нето садашња 
вредност износи: 314.416,08 ЕУР однодно 36.961.528,14 динара 
 
9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 
 
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.02.2020.године 
 
11. Датум закључења уговора: 11.03.2020. године а након доношења Одлуке Скупштине 
Града Вршца број 011-30/2020-II-01 од 28.02.2020. године о давању сагласности на коначан 
нацрт јавног уговора за избор приватног партнера и додела јавног уговора о јавном-
приватном партнерству за вршење услуге реконсрукције, рационализације и одржавања 
система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са LED технологијом у граду 
Вршцу. 

http://www.vrsac.com/


Ово обавештење о закљученом уговору се објављује у току ванредног стања проглашеног на 
територији Репубвлике Србије на основу Одлуке о проглашењу ванредног стања ( „Сл 
Гласник РС“ број 29/2020) и након што је Приватни партнер доставио средство финансијског 
обезбеђења у складу са Јавним уговором – банкарску гаранцију за добро извршење посла.  
 
12. Основни подаци о добављачу:  
Носилац посла  
„Smart Energy Investment Kft“ ogranak SEI  Београд, Булевар краља Александра 83/3 11000 
Београд –Врачар  и  
учесник узаједничкој понуди  
„Техника“ а.д. Вршац, ул. Доситејева бр.11 26300 Вршац 
 
13. Период трајања јавно приватног партнерства : 12 година 
 
14. Околности које представљају основ за измену уговора: У складу са чланом 6.5 Јавног 
уговора број 404-70/2019-IV-09 од 11.03.2020. године 
 


