
 
 

Јавни позив 
 
Назив наручиоца: Општинска управа општине Велико Градиште 
Адреса: Житни трг 1, Велико Градиште, 12220 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 
Врста предмета набавке: Радови 
Назив предмета набавке: Избор приватног партнера и додела Уговора о јавно-приватном 
партнерству за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне 
инфраструктуре на територији општине Велико Градиште 
Главна ЦПВ ознака: 45233120 
Подаци о партијама: Овај предмет набавке није обликован у партије. 
Главно место извршења: територија општине Велико Градиште 
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене 
Трајање уговора  у месецима: 150 
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан 
приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/ 
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/ 
Рок за подношење понуда или пријава: 22.2.2022. 11:00:00 
Отварање понуда 
Датум и време: 22.2.2022. 11:15:00 
Место: Општинска управа општине Велико Градиште, канцеларија број 4. 
Подаци о поступку отварања понуда Весна Милановић 
Јавни позив објављен је 31.12.2021. године у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
 
 
 
 

PUBLIC CALL 
Name of the ordering party: 
Municipal administration of the municipality of VelikoGradiste 
Address:Zitnitrg 1,12220VelikoGradiste 
Type of public procurement procedure: open procedure. 
Type of procurement subject: works. 
Name of the subject of procurement: Selection of a private partner and award of the Public-
Private Partnership Contract for entrusting the communal activity of maintaining the local road 
infrastructure on the territory of the municipality of VelikoGradiste 
Main CPV code: 45233120 
Lot data: this procurement item is not formatted in lots 
Main place of execution:Teritoryof Municipality of VelikoGradiste 
Contract award criteria based on: prices. 
Duration of the contract in months: 150 
Procurement documentation is available with free, unlimited and unhindered direct access to: 
https://jnportal.ujn.gov.rs/ 



Offers or applications must be submitted electronically to: https://jnportal.ujn.gov.rs/ 
Deadline for submission of bids or applications: February 22, 2022, at 11:00 AM. 
Opening of offers 
Date and time: February 22, 2022, at 11:15 AM. 
Place: Municipal administration of the municipality of VelikoGradiste ., office number 4,  
Data on the bid opening procedure VesnaMilanovic 
Public call published on December 31, 2021. in the "Official Gazette of the Republic of Serbia". 


