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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  

 

Најпре се захваљујемо на претходно одговореним питањима и делимично усвојеним 

примедбама па стога, а у вези са конкурсном документацијом за концесију број К1/2018, имамо 

још недоумица и овим путем Вам упућујемо питања и примедбе 

 

1. Након четврте измене конкурсне документације на страни 62. Критеријум за оцењивање 

понуда за пакете линија „А и Б“ усвојен је као дискр. Услов – укупан број возила..-што 

је у складу са чланом 10. и чланом  84. став 2 ЗЈН али Вас молимо и опет упућујемо 

сматрајући да је неопходно да ограничите број возила тј одредите максималан број 

возила (аутобуса) који ће конкурисати за предмет концесије, из више разлога, а опет у 

вези са чланом 10. и чланом 84. став 2. ЗЈН (Службени гласник РС број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015). У вези са тим тражимо измену на страни 53. Образац бр 5. ЛИСТА 

возила понуђача којима се конкурише за пакет линија „А и Б“, а ако је то потребно и у 

оквиру услова у конкурсној документацији дефинисати исто, где ће се одредити 

максималан број возила, па према томе ће и критеријуми: старост возила и квалитет 

уређаја имати смисла у бодовању јер нећете елиминисати „мање“ понуђаче (члан 10. и 

84. став 2. ЗЈН). 

2. Додатни услов (Члан 85 ЗЈН) Клима уређај – квалитет услуге не може бити предмет 

бодовања и притом носити битан број бодова 15 макс. 

3. Возила са којима се конкурише за К1/2018, сматрамо да иста требају, искључиво, 

учествовати у извршењу предметне услуге превоза за концесију. Молимо да разумете 

нашу примедбу по овом питању, јер може се десити да понуђач учествује са једним 

списком возила, а да услугу превоза врши са потпуно другим возилима, која при том 

неће бити предмет бодовања. С тога сматрамо да ову примедбу треба уврстити у део 

конкурсне документације. 

4. Због константног мењања датума отварања понуда за К1/2018, питамо да ли банкарска 

гаранција за озбиљност понуде може да се уради са датумом тј роком до 30 дана дужим 

од предвиђеног да не бисмо имали проблем са банком, услед сталних измена и тиме без 

икаквог реалног разлога ризиковали благовремено добијање исте тј средства 

финансијског обезбеђења. 



5. Молимо да на страницама конкурсне документације у деловима где стоји оверене 

копије измените тј избришете појам „оверене“ јер је већ дефинисано у претходним 

изменама да се докази могу достављати у неовереним копијама, а у складу са ЗЈН члан 

79. став 1. 

6. Образац број 12 Изјава о испуњавању техничких услова возила, став под б): сматрамо 

да не треба свести категорију возила само на градске и приградске и сузити 

конкуренцију, па у складу са тим на овај став додати и међуградске аутобусе.  

 

ОДГОВОРИ: 

 

1. Наручилац остаје при наведеним условима у конкурсној документацији. Наручилац је у 

предметном поступку поступио у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама и 

одредио додатне услове, који не дискриминишу понуђаче, а у логичкој вези су са 

предметном набавком/концесијом. Наручилац није поступио супротно члану 10. Закона 

о јавним набавкама и члану 12 Закона о јавним набавкама, јер циљ Наручиоца није да 

ограничи конкурентност или да дискриминише потенцијалне понуђаче, већ да уговор 

закључи са квалитетним и квалификованим понуђачем. Наручилац је у конкурсној 

документацији захтевао додатне услове у циљу квалитетног и благовременог извршења 

услуге из предмета набавке/концесије. 

Из напред  наведеног не стоји примедба да Наручилац дискриминише потенцијалне 

учеснике и оставља им довољно времена да сачине прихватљиву понуду, а све у 

интересу становништва Општине Лајковац. 

 

2. На основу члана 39. став 1. тачка 1. Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама и на основу члана 85. став 2. тачка 6 Закона о јавним набавкама квалитет 

може бити елемент критеријума. 
 

3. Образац 5. Листа возила понуђача са којима се конкурише за пакете линија „А и Б“ 

садржи и регистарску ознаку тако да понуђач мора вршити превоз возилима са којима 

се конкурише. Контролу обављања градско-приградског превоза путника на територији 

општине Лајковац вршиће надлежни орган општине Лајковац. 

4. Наручилац неће прихватити банкарску гаранцију са роком важности краћим од 

прописаног рока у конкурсној документацији, а прихватиће банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде и са дужим роком важности прописаним конкурсном 

документацијом. 

5. Наручилац ће извршити седму измену конкурсне документације, на основу чега ће 

Наручилац продужити рок за подношење понуда. 

6. Захтевани посебни услови у погледу техничких услова су у у складу са Законом о 

превозу путника у друмском саобраћају и предметом концесије. 

С поштовањем, 

 

Стручни тим за спровођење поступка реализације пројекта јавно-

приватног партнерства са елементима концесијебр К1/2018ПОВЕРАВАЊЕ 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКО- ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
 

У Лајковцу 23.04.2018. године 


