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 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за концесију бр 

К1/2018ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКО- ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

 

ПИТАЊА: 

Поштовани  

Пре свега желимо да Вам се по трећи пут захвалимо што сте уважили већину 

наших примедби и одговорили на постављена питања, али након прегледа 

пречишћеног текста трећих 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 путем обраћамо делимично са старим, али и са новим примедбама, како 

би сте исте уклонили и како би смо могли да припремимо прихватљиву понуду.  

 

1. У нашим досадашњим питањима сугерисали смо Вам да се у  складу са 

Законом о јавним набавкама прецизно дефинишу докази којима се доказује 

одржавање возила које сте игнорисали и нисте хтели да прецизно 

дефинишете ни технички ни кадровски минимум за одржавање аутобуса који 

би били ангажовани на превозу становника општине Лајковац, већ сте 

оставили непрецизно дефинисано и оставили сумњу да је то урађено из неког 

разлога.  

Иако сте као могућност навели достављање пописне листе објеката и опреме 

нисте навели које објекте и коју опрему захтевате. Формулација „Остала 

документација“ оставља могућност достављања било ког доказа и тиме 

испуњавања овако битног услова.  

У делу: Докази за лица који самостално одржавају возила, ставили сте уговор 

о закупу као доказ, с тим да је нејасан предмет закупа. У истом делу 

оставили сте формулацију „Остала документација“ по којој није уопште 

јасно шта је довољан доказ. Примера ради, понуђач може доставити доказ да 

има у радном односу једног запосленог на одржавању возила, на који начин 

би се формално испунио услов за одржавање 12 аутобуса који би вршили 

превоз грађана опптине Лајковац, иако суштински један запослени ни у ком 

случају не може одржавати захтевани број возила већ се морају ангажовати 



запослени различитих профила занимања (аутомеханичари, аутобравари, 

лимари, аутоелектричари). Такође, напомињемо, да је за одржавање возила 

потребно поседовање одређених минималних техничких услова, које нисте 

дефинисали (опрема и објекти). 

И у случају одржавања возила од стране трећих лица докази које захтевате 

(„Докази за понуђаче која одржавају возила преко трећих лица су уговор о 

одржавању возила или уговор о пословно техничкој сарадњи и најмање један 

од следећих доказа за треће лице: Статут или Решење АПР – а или власнички 

лист или пописна листа објеката и опреме или докази о запосленима које 

обављају одржавање возила или остала документација којом се испуњавају 

додатни услови“) остављају могућност сувише широког тумачења и великих 

злоупотреба у погледу доказивања овако битног услова, што сигурни смо, 

није ни у интересу грађана општине Лајковац који ће користити услуге 

превоза.  

Потребно је прецизирати и одредити минималне техничке и кадровске 

капацитете, а у складу са начелима јавних набавки то јест са захтевом да 

понуда мора бити прецизна и услови тачно дефинисани. 

2. У делу „Средства финансијског обезбеђења“ навели сте да се за озбиљност 

понуде доставља банкарска гаранција у укупном износу од 3.451.886,58 

динара без ПДВ-а. Потребно је да прецизно дефинишете укупан износ 

банкарске гаранције пошто се, у складу са законском регулативом и 

мишљењем банке од које смо тражили средства обезбеђења, банкарска 

гаранција се не издаје са/без ПДВ-а, већ на тачно дефинисан износ. 

3. О обрасцима 2,3,4 итд. помињу се изјаве понуђача да не наступа са 

подуговарачем, односно да наступа са подуговарачем као и образац са 

подацима о подуговарачу. Потребно је да нам разјасните шта подразумевате 

под термином „подуговарач“, с обзиром да Закон о јавним набавкама исти не 

познаје већ само „понуду са подизвођачем“ и „заједничку понуду“.  

Надамо се да ћете изнаћи могућности и уважити наше добронамерне примедбе и 

конкурсну документацију прилагодити важећим законима, а све како би житељи 

општине Лајковац добили најквалитетнији могући превоз. 

 

4. У складу са Чланом 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник Р.С. 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) потребна су нам додатна појашњења у вези 

припремања понуде. 

У табелама са временима полазака на појединим линијама времена су 

означена црвеном бојом и то:  

Линија 1. Ред вожње, поподневна линија (Средња школа), полазак у 19:00 

часова са стајалишта 18/0;  

Линија 3. Време полазака – ред вожње, јутарња линија, поласци 04:42, 13:40 

и 15:10 са стајалишта 0; 

Линија 3. Време полазака – ред вожње, поподневна линија (Средња школа), 

поласци 11:40 и 19:00 са стајалишта 0 и полазак у 12:15 са стајалишта 1; 

Линија 3. Време полазака – ред вожње, скраћена линија (Основна школа, 

настава пре подне) полазак у 07:00 са стајалишта 1 и полазак у 13:00 са 

стајалишта 7; 



Линија 4. Времена полазака – ред вожње, поподневна линија (Средња школа 

радици) полазак у 06:00 са стајалишта 2, поласци у 13:40 и 15:10 са 

стајалишта 11; 

Линија 4. Времена полазака – ред вожње, поподневна линија (Средња 

школа), поласци 12:40 стајалиште 2 и 19:00 са стајалишта 11; 

Линија 4. Време полазака – ред вожње, скраћена линија (Основна школа, 

издвојено одељење), поласци у 07:15 са стајалишта 2 и 13:00 са стајалишта 5; 

Линија 5. Ред вожње – полазака (ђаци средње школе, радници) – јутарња 

линија, поласци 05:50 и 15:10 са стајалишта 1, полазак у 13:40 са стајалишта 

28 

Линија 5. Време полазака – ред вожње поподневне линије (Средња школа), 

поласци у 12:40 и 19:00 са стајалишта 1 

Линија 5. Време полазака – ред вожње, скраћена линија (Основна школа 

Јабучје) од V-VIII и I-IV пре подне полазак у 06:30 са стајалишта 2, поласци 

у 11:40 и 12:14 са стајалишта 24; 

Линија 5. Време полазака – ред вожње, скраћена линија (Основна школа 

Јабучје) од V-VIII и I-IV после подне поласци у 11:30 и 12:30 са стајалишта 

2, поласци у 11:30 и 12:30 са стајалишта 2, полазак у 18:30 са стајалишта 24; 

Линија 6. Време полазака – ред вожње (ђаци средње школе, радници) – 

јутарња линија, поласци 05:40 са стајалишта 1 и 13:40 и 15:10 са стајалишта 

28; 

Линија 6. Време полазака – ред вожње, поподневна линија (Средња школа), 

поласци у 12:00 са стајалишта 1 и 19:06 са стајалишта 28; 

Линија 6. Време полазака – ред вожње, скраћена линија (Основна школа пре 

подне) поласци 06:40, 12:30 и 11:50 са стајалишта 3; 

Линија 6. Време полазака – ред вожње, скраћена линија (ОШ I-IV) после 

подне поласци 11:40 са стајалишта 3 у 18:10 са стајалишта 20 

Линија 6. Време полазака – ред вожње, скраћена линија (ОШ V-VIII) после 

подне полазак 12:38 са стајалишта 3 

Молимо Вас да нам дефинишете на шта се односи црвена боја, односно из 

ког разлога су поједини поласци, претходно наведени, означени црвеном 

бојом? 

Такође, на Линији 3. Време полазака – ред вожње, јутарња линија, полазак из 

стајалишта 1 је 04:42, а из стајалишта 1 у 05:50, што значи да је између 

стајалишта 0 и 1 време вожње 1 сат и 8 минута, при чему је километража на 

наведеној релацији 19,2 км (РАСТОЈАЊА ИЗМЕЂУ АУТОБУСКИХ 

СТАЈАЛИШТА ЛИНИЈА 3. ЛАЈКОВАЦ – ВРАЧЕВИЋ – НАНОМИР – 

ДОЊИ ЛАЈКОВАЦ – БОГОВАЂА – ЋЕЛИЈЕ – страна 11). Молимо Вас да 

нам појасните, из ког разлога је време вожње између наведених стајалишта 

на удаљености од 19,2 км 1 сат и 8 минута. 

Исто питање се односи на полазак у 13:40 и 15:10, с тим да код ових полазака 

време вожње између иста два стајалишта износи по 1 сат. 

Даље, када је у питању такође Линија бр.3 – време полазака, ред вожње, 

поподневна линија (Средња школа) на поласку у 11:40 часова, време вожње 

између стајалишта 0 и 1 износи 35 минута. 

- Како је могуће да је време вожње између два стајалишта различито на 

различитим поласцима? 



- Уколико аутобус стигне раније са стајалишта 0 на стајалиште 1 (за 

мање од 1 сата и 8 минута, кад је у питању полазак 04:42, односно за 1 

сат кад су у питању поласци у 13:40 и 15:10), где ће наведено возило 

да стоји и  чека полазак са стајалишта 1? 

Како сте и сами упознати са Законом о превозу путника у друмском 

саобраћају, чланом 2 је дефинисано да је аутобуско стајалиште 

изграђен простор ван коловоза или прописано обележена површина на 

коловозу, намењена за заустављање аутобуса ради искрцавања или 

укрцавања путника и утовара и истовара путника. Дакле, возило на 

аутобуском стајалишту не може бити паркирано 30-40 минута. 

Редовима вожње, какве сте навели у конкурсној документацији, 

превозник би кршио закон о превозу путника у друмском саобраћају. 

 

 

Молимо Вас да нам појасните наведено и редове вожње израдите у складу са 

прописима који се односе на превоз путника у друмском саобраћају. Такође, не постоји 

нити један пропис где се поједине карактеристике око одржавања полазака обележавају 

црвеном бојом. У конкурсној документацији нису дати редови вожње који се у складу 

са важећим законским прописима примењују на територији Републике Србије, и 

коришћење нестандардних образаца, редова вожњи, као што је то случај у овој 

конкурсној документацији, може довести понуђаче у заблуду и погрешно разумевање 

начина одржавања полазака, јер „црвена боја, стрелице, знак < и звездице“ које сте на 

појединим местима користили нису знакови који се користе приликом израде редова 

вожњи и заиста их не разумемо. Молимо Вас да за сваки знак који сте навели унесете 

легенду значења, како бисмо разумели начин одржавања полазака. 

 

5. Код дефинисања средства обезбеђења која се достављају уз понуду (писмо о 

намерама и гаранција за озбиљност понуде) навели сте да иста буду на износ 

од 3.451.886,54 динара без ПДВ-а. Молимо Вас да нам појасните шта значи 

износ гаранције без ПДВ-а. Гаранције се издају на одређени износ (нпр. 

Износ гаранције је 3.451.886,54 динара) и тај износ не може бити са или без 

ПДВ-а. 

ПРИМЕДБА 

Претходно сте извршили измену конкурсне документације и то у делу који се односи 

на средства финансијског обезбеђења, а продужили сте рок за подношење понуда свега 

за 5 дана. Сматрамо да овакве измене морају за последицу имати значајније продужење 

рока за подношење понуда, нарочито што се ради о прибављању средстава обезбеђења 

од банке и да узмете у обзир процедуру код банака, која може трајати и дуже од 5 дана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОДГОВОРИ: 

 

Поштовани, 

 

1. Наручилац нема намеру да ограничава нити сужава конкуренцију па би 

удовољавање Вашем захтеву, тј. одређивање услова у погледу техничког и 

кадровског капацитета који би био прилагођен Вашем захтеву, представљало 

дискриминацију осталих потенцијалних учесника у поступку у правом смислу те 

речи. 

2. Банкарска гаранција се у складу са прописима доставља на апсолутни износ од 

3.451.886,54 динара без навођења других елемената. 

3. Подуговарање је дефинисано чланом 17. Закона о јавно-приватном партнерству 

и концесијама („Службени гласник РС“ бр.88/2011,15/2016 и 104/2016). 

4. Обележавање црвеном бојом је извршено ради лакшег сналажења у табели. 

Одговор на Ваше питање је већ садржан у одговорима везаним за конкурсну 

документацију  за концесију бр  К1/2018 за прикупљање понуда за поверавање 

обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији 

општине Лајковац под редним бројем 2. и редним бројем 4. објављеним 

05.03.2018. године као и у измени конкурсне документације од 

05.03.2018.године. 

5. Банкарска гаранција се у складу са прописима доставља на апсолутни износ од 

3.451.886,54 динара без навођења других елемената 

6. Како је дана 26.03.2018. године објављено обавештење о продужењу рока из 

разлога треће измене конкурсне документације, a дана 27.03.2018. године 

објављене треће измене конкурсне документације става смо да је период до 

04.04.2018. године сасвим довољан рок за прибављање измењене банкарске 

гаранције. 

 

С поштовањем, 

Стручни тим за спровођење поступка реализације пројекта јавно-

приватногпартнерства са елементима концесијебр К1/2018ПОВЕРАВАЊЕ 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКО- ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
 

У Лајковцу 30.03.2018. године 


