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 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за концесију бр К1/2018 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

ГРАДСКО- ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ 

 

 

ПИТАЊА: 

Поштовани  

Пре свега желимо да Вам се захвалкимо што сте уважили вечину наших примедби и одговорили 

на постављена питања, али након прегледа пречишћеног текста првих измена конкурсне 

документације за прикупљање понуда за поверавање обављања делатности градско-приградског 

превоза путника на територији општине Лајковац уочени су још неки недостаци, те Вам се овим 

путемн обраћамо делимично са старим,а ли и са новим примедбама, како бисте исте уклонили и 

како бисмо могли да припремимо прихватљиву понуду. 

 

1. У складу са чланом  61. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015) молимо Вас да назначите укупан број страна конкурсне документације. 

2. Након што смо Вам упутили захтев за појашњењем начина одржавања линија нисте нам 

на адекватан начин одговорили, те смо и даље у недоумици око одржавања полазака. 

Навели сте да ознака ** значи да један аутобус може вршити превоз на линијама 

обележеним звездицама, Ђ (ђаци), Р (радници), Ђ+Р (ђаци+радници). С обзиром да има 

укупно 6 линија, молимо Вас да нам одговорите на којим линијама од 6 наведених се 

једним аутобусом могу превозити ђаци и радници? Или се то односи само на одређене 

поласке? Да ли то значи да се на поласцима који нису означени са две звездице , а 

означени су као ђачки, не могу превозити радници и остали путници, те превозник неће 

примити у аутобус раднике и друге путнике на поласку који је означен као ђачки, а нема 

ознаку **? 

Такође је потребно да дефинишете полазну станицу Лајковац, на шта се конкретно 

локација Лајковац односи. 

3. У вези додатног услова да понуђач мора имати сервис за одржавање возила или уговор о 

одржавању возила у трајању од најмање пет и по година од дана објављивања јавног 

позива, као начин доказивања навели сте акт којим  доказује да може обављати делатност 

одржавања возила за превоз путника или оверена копија уговора о одржавању возила на 

период од најмање пет и по година од дана објављивања јавног позива или власнички 

лист или пописна листа објеката и опреме или уговор о закупу или доказима о 

запосленима који обављају одржавање возила или друга документација. 



Пре свега, нисте раздвојили који се докази односе на понуђаче који имају сопствено 

одржавање возила, а који се односе на понуђаче који одржавају возила код трећег лица, 

као и које доказе је потребно доставити за треће лице, код којег понуђач одржава возила. 

Такође, сматрамо да минимални технички услови за одржавање возила за превоз путника 

морају бити јасно дефинисани, у смислу броја објеката (број канала, број платоа), 

обавезне опреме коју мора поседовати (дизалице за аутобусе) и минималан кадровски 

капацитет у смислу броја механичара, електричара и осталих радника на одржавању 

возила. 

Такође, сматрамо да навођење „или друге документације“ код било ког услова који се 

доказује није у складу са ЗЈН. 

Измене које сте извршили у вези доказивања испуњености услова наведеног додатног 

услова нисте извршили и у табели на страни 45. (Испуњеност услова за учешће понуђача 

у концесији) и у обрасцу бр. 6-Изјава. 

4. Молимо Вас да нам кажете на којој страни у конкурсној документацији се налазе Општи 

услови за рад на линијама јавног градског и приградског превоза путника у Лајковцу, 

техничком и естетском прегледу, који се помиње на страни 32. где је наведено да је исти 

саставни део конкурсне документације, као и у оквиру Обрасца бр 12-Изјаве. 

5. У вези додатног услова да понуђач мора да има најмање 3 године искуства у обављању 

линијског превоза путника у градском и приградском превозу на територији Републике 

Србије или посебног линијског превоза, већ смо Вам упутили примедбу, сматрајући да 

посебан линијски превоз, у смислу Закона о превозу путника у друмском саобраћају, 

спада у другу врсту јавног превоза путника, која се битно разликује од линијског градско-

приградског превоза. С обзиром да нисте уважили нашу примедбу, овим путем Вам 

указујемо да ограничавање конкуренције на понуђаче који су обављали искључиво 

градско-приградски линијски превоз путника или на посебан линијски превоз, није у 

складу са начелима Закона о јавним набавкама. С обзиром да се јавни превоз може 

обављати као линијски (који може бити и међумесни), ванлинијски и посебан линијски, 

из ког разлога понуђачи који конкуришу за обављање градско-приградског превоза своју 

референцу могу доказати и посебним линијским превозом, а не могу међумесним 

линијским превозом. Уколико се држите предмета јавне набавке, а упознатзи сте са 

одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, референце бисте требало 

свести на предмет јавне набавке. У противним, не можете ограничити конкуренцију за 

превознике који врше остале видове јавног превоза, а дати могућност учешћа понуђачима 

који су вршили посебан линијски превоз. 

6. Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дефинисали сте достављање 

менице. Законом о ЈПП и концесијама (Сл. Гласник РС бр. 8/2011, 15/2016 и 104/2016), 

чланом 38. став 1. прописано је да је давалац концесије дужан да у јавном позиву и 

конкурсној документацији наведе обавезу понуђача да достави банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде, безусловну, неопозиву, плативу на први озив, без приговора. С тим у 

вези, сматрамо да достављање менице, ако средство обезбеђења за озбиљност понуде, 

када су концесије у питању, није у складу са Законом. Молимо Вас да измените 

конкурсну документацију. 

7. У конкурсној документацији, у делу који се односи на достављање средстава обезбеђења 

наведено је: Писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију приликом 

достављања понуде и банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 2,5% 

укупне процењене вредности концесије без ПДВ-а, са роком важности 30 дана  дуже од 

уговореног рока за испуњење уговорне обавезе, по потписивању уговора; 

Конкретно, није нам јасно шта значи „Писмо о намерама банке да ће издати банкарску 

гаранцију приликом достављања понуде“ 

 

 



8. Након детаљне анализе Концесионог акта и Конкурсне документације нисмо сигурни 

колика је процењена вредност концесије, на основу које се поднесе средство 

финансијског обезбеђења. Молимо Вас да нам дате процењену вредност концесије, како 

бисмо могли да поднесемо исправну понуду. 

9. Молимо Вас да измените део „Обавезна садржина понуде“ на страни 38 у складу са 

изменама и обрасцима које сте додали, као и табелу „Испуњеност услова за учешће 

понуђача у концесији“ 

10. Молимо Вас да нам појасните члан 2. став 2. Модела Уговора, у смислу да ли ће 

општинске веће моћи да промени и дода неке нове категорије путника за повлашћену 

цену карте иако они нису обухваћени конкурсном документацијом и прихваћеном 

понудом. 

Надамо се да ћете изнаћи могућност и уважити наше добронамерне примедбе и конкурсну 

документацију прилагодити важећим законима, а све како  житељи општине Лајковац добили 

најквалитетнији могући превоз. 

 

 

ОДГОВОРИ: 

Поштовани, 

 

1. Наручилац ће извршити другу измену конкурсне документације и нумерисати стране у 

складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) на основу чега ће Наручилац продужити рок за подношење понуда. 

2. Линије обележене са ** предстваљају предлог наручиоца да се истим аутобусом може 

вршити превоз на линијама обележеним са ** што није обавезујуће за Понуђаче. 

Понуђач који добије концесију има за обавезу пружање услуге превоза свих путника без 

дељења по категоријама. 

Полазна станица Лајковац односи се на аутобуску станицу Лајковац. 

3. Наручилац остаје при додатним условима из конкурсне документације јер је у 

предметном поступку поступио у складу са чланом 76.ЗЈН и одредио додатне услове који 

не дискриминишу понуђаче, а у логичкој вези су са предметном набавком. 

Наручилац није поступио супротно члану 10.ЗЈН и чл.12.ЗЈН, јер циљ Наручиоца није да 

ограничи конкурентност или да дискриминише потенцијалне понуђаче, већ да закључи 

са квалитетним и квалификованим понуђачем. 

Наручилац је у конкурсној документацији захтевао испуњење свих додатних услова у 

погледу техничког и кадровског капацитета који се сматрају довољним за квалитетно и 

благфовремено извршење услуга из предмета набавке. 

Наручилац ће извршити другу измену конкурсне документације и допунити табеларни 

приказ на страни 45. као и образац 6-Изјава, на основу чега ће Наручилац продужити рок 

за подношење понуда 

4. Општи услови за рад на линијама јавног градског и приградског превоза путника на 

територији оптине Лајковац детаљно су дати у конкурсној документацији. 

5. Наручилац остаје при наводима по претходно датом одговору објављеном на Порталу 

јавних набавки дана 05.03.2018. године. 

6. Наручилац ће извршити другу измену конкурсне документације, на основу чега ће 

Наручилац продужити рок за подношење понуда. 

7. Наручилац ће извршити другу измену конкурсне документације, на основу чега ће 

Наручилац продужити рок за подношење понуда. 

8. Процењена вредност концесије дата је на страни 26. Концесионог акта и укупно износи 

138.075.461,37 динара без ПДВ-а. 

 



9. Наручилац ће извршити другу измену конкурсне документације у делу „Обавезна 

садржина понуде“ на страни 38 као и у табеларном приказу „Испуњеност услова за 

учешће понуђача у концесији“, на основу чега ће Наручилац продужити рок за 

подношење понуда. 

10. Уколико Скупштина општине Лајковац донесе Одлуку о субвенционисаним ценама 

јавног превоза за поједине категорије становништва то ће произвести нове посредне 

финансијске обавезе за општину а финансијски ефекти те одлуке ће се посебно 

процењивати приликом њеног доношења. За сада се не планирају субвенције за цене 

карата за пензионере јер се пензионерима из буџета општине већ исплаћују други видови 

помоћи.  

Наручилац ће извршити другу измену конкурсне документације у Моделу уговора, на 

основу чега ће Наручилац продужити рок за подношење понуда. 

 

 

С поштовањем, 

Стручни тим за спровођење поступка реализације пројекта јавно-приватног 

партнерства са елементима концесије бр К1/2018 ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКО- ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
 

У Лајковцу 13.03.2018. године 


