
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

Општинска управа Лајковац 

Стручни тим за спровођење поступка  

реализације пројекта јавно-приватног 

партнерства са елементима концесије 

Број: 344-1/II-2016 

Број концесије: К1/2018 

Датум: 26.03.2018 године 

 

Општина Лајковац - Општинска управа Омладински трг бр 1 14224 Лајковац 

Тел: 014/3431-108, факс 014/3433-332 

 

 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 захвалимо што сте уважили већину наших примедби и одговорили 

на постављена питања, али након прегледа пречишћеног текста других 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 бисте исте уклонили и 

како бисмо могли да припремимо прихватљиву понуду. 

 

1. У нашем другом обраћању сугерисали смо Вам да у складу са чланом 61. Закона о јавним 

набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) назначите укупан број страна 

конкурсне документације, што у другој измени конкурсне документације нисте урадили. 

Потребно је да у складу са Законом о јавним набавкама назначите и укупан број страница 

конкурсне документације поред нумерације страница. 

2. У нашим другим питањима, питали смо Вас да нам укажете на страницу на којој се налазе 

Општи услови за рад на линијама јавног градско и приградског превоза путника у 

Лајковцу, техничком и естетском прегледу. Понављамо да и после детаљне провере Ваше 

конкурсне документације нисмо успели да пронађемо Опште услове за рад на линијама 

јавног градског и приградског превоза путника у Лајхковцу, техничком и естетском 

прегледу, па Вас овај пут молимо да нам укажете на којој конкретно страници конкурсне 

документације се они налазе, а не да су они саставни део конкурсне документације, како 

бисмо припремили исправну понуду. Такође, у овом документу се помињу и технички 

услови и естетски преглед па је због свега овога неопходно да се упознамо са тим. На 

страници 34. конкурсне документације стоји да ће возила са којима се конкурише за рад 

на линијама градског и приградског превоза на територији општине Лајковац задовољити 

услове у складу са одредбама: 

а) Закона о безбедности саобраћаја на путевима, посебно у погледу техничке 
исправности, техничких прегледа, регистрације и другог, 

  
б) Закона о превозу путника у друмском саобраћају, у погледу прописаних услова 
за градске и приградске аутобусе, 

 



в) Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима 
за возила у саобраћају на путевима, техничким нормативима, стандардима 
донетим на основу Закона о стандардизацији и прописима о хомологацији 
појединих уређаја и опреме на возилима. 
г) Одлуком о јавном превозу путника на територији општине Лајковац и другим 
прописима који регулишу ову материју. 

д) Општих услова за рад на линијама јавног градског и приградског превоза 

путника у Лајковцу, техничком и естетском прегледу, 

 

како понуђач мора да потпише изјаву (Образац број 12) да возила са којима 

конкурише испуњавају горе наведене услове, а сама изјава је под моралном и 

кривичном одговорношћу, морате да прецизно назначите на којој страници 

конкурсне документације се налазе Општи услови за рад на линијама јавног 

градског и приградског превоза путника у лајковцу, техничком и естетском 

прегледу. Одредбе других докумената који су дати под: а), б), в) и г) смо успели 

да пронађемо и да се са њима упознамо осим под д) Општих услова за рад на 

линијама јавног градског и приградског превоза путника у Лајковцу, техничком и 

естетском прегледу. 

 

3. У нашим првим и другим питањима сугерисали смо Вам да се у складу са Законом 

о јавним набавкама прецизно дефинишу докази којима се доказује одржавање 

возила које сте и по други пут игнорисали. Скрећемо Вам пажњу да је овако Ваше 

понашање у супротности са одредбама ЗЈН и Вашом обавезом  да конкурсна 

документација и сви услови буду прецизно дефинисани, а не да стоји да понуђач 

може доказати одржавање возила и „другом документацијом“. У нади да ћете 

трећи пут сагледати нашу примедбу понављамо Вам питање: 

„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.“ 

4. У вези достављања средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, навели сте 

да је рок важности 30 дана дуже од дана јавног отварања понуде, а на страни 40 у делу 

Рок важности понуде стоји „Понуда мора да важи најмање 120 (стодвадесет) дана од дана 

јавног отварања понуда“. Потребно је да се усагласе рокови важења понуде и рок важења 

банкарске гаранције за озбиљност понуде. Потребно је изменити конкурсну 

документацију и усагласити рокове, како би банка могла да изда банкарску гаранцију и 



понуђачи могли да сачине исправну понуду. Нејасно је која је сврха прописивања рока 

важења понуде од 120 дана, ако средство финансијског обезбеђења не покрива читав 

период рока важења понуде. 

5. У Обрасцу 7. Преглед цена по дужини релације-кораку, комерцијалних попуста за 

издавање месечних карата и јединствене цене под а) Цена превоза путника у градско-

приградском превозу путника по дужини релације у делу важећа цена превоза путника у 

(РСД)  није назначено да ли се ради о ценама са ПДВ-ом или без, као и у делу 

„Предлажемо следеће цене превоза путника у (РСД), такође није назначено да ли се ради 

о ценама са ПДВ-ом или без. Потребно је изменити конкурсну документацију и прецизно 

дефинисати да ли су цене без или са ПДВ-ом. Напомињемо Вам да може да се догоди да, 

у случају да Вам пристигну две или више понуда, са разликом у цени која је мања од 10% 

(износ ПДВ-а), неће моћи да се утври да ли је Понуђач понудио цену без или са ПДВ-ом, 

те која понуда је заиста најнижа. Такође, уколико Вам прстигне само једна исправна 

понуда, понуђач може тврдити да је понуди цену без ПДВ-а, те добити 10% више цене од 

оне која је стварна. 

6. У Обрасцу 7. Преглед цена по дужини релације-кораку, комерцијалних попуста за 

издавање месечних карата и јединствене цене под б) Комерцијални попуст за издавање 

месечних карата понуђач мора да упише попусте које даје на месечне карте одређеним 

категоријама путника, а да Наручилац у конкурсној документацији није нигде дефинисао 

шта су месечне карте, како и на који начин се формира цена месечне карте, да ли месечна 

карта важи за све дане у месецу или само за одређене, да ли се месечна карта издаје за 

одређену релацију или за таериторију целе општине Лајковац, да ли месечна карта важи 

само за одлазак и повратак у току једног дана за који је издата или за неограничен број 

вожњи, и друго. Наручилац би морао да прецизно дефинише све што се односи на 

месечне карте како понуђачи приликом одрђивања попуста и припремања понуде не би 

били у недоумици, а пре свега и због тога што су висине попуста за одређене категорије 

путника и критеријум за бодовање понуда. 

7. У Обрасцу 7. Преглед цена по дужини релације-кораку, комерцијалних попуста за 

издавање месечних карата и јединствене цене под в) јединствена цена превоза која се 

односи на цену превоза за лица старија од 65 година, није дефинисано да ли се ради о 

цени појединачне, месечне или годишње карте. Такође није дефинисано да ли се 

јединствена цена односи за целу територију општине Лајковац. Наручилац би морао да 

прецизно дефинише шта подразумева под јединственом ценом превоза за лица старија од 

65 година, а пре свега што је јединствена цена за лица старија од 65 година и критеријум 

за бодовање понуда. 

 

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. 

 

 

 

ОДГОВОРИ: 

Поштовани, 

 

1. Наручилац ће извршити трећу измену конкурсне документације, тј навести у конкурсној 

документацији број страна 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. Надлежни органи општине Лајковац нису дефинисали техничке и естетске услове за рад 

јавног градског и приградског превоза путника на територији општине Лајковац. На 

основу изнетог Наручилац ће извршити трећу измену конкурсне документације, на 

основу чега ће Наручилац продужити рок за подношење понуда, тако што ће навод под 

„д) Општих услова за рад на линијама јавног градског и приградског превоза 

путника у Лајковцу, техничком и естетском прегледу“ обрисати из конкурсне 

документације и Изјаве (Образац број 12). Општи услови за рад јавног градског и 

приградског превоза путника на територији општине Лајковац наведени су у Одлуци о 

организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза 

путника на територији општине Лајковац број 06-99/15-II од 30.11.2015. године 

са изменама одлуке број 06-98/17-II од 30.06.2017. године  

 

3. Наручилац ће извршити трећу измену конкурсне документације, на основу чега ће 

Наручилац продужити рок за подношење понуда.  

4. Наручилац ће извршити трећу измену конкурсне документације, на основу чега ће 

Наручилац продужити рок за подношење понуда. 

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

Наручилац продужити рок за подношење понуда. 

6. Месечне карте се издају за радне/школске дане у току једног месеца и подразумевају 1 

(један) долазак и 1 (један) повратак дневно. Месечна карта се издаје за одређену релацију. 

7. Јединствена цена превоза за лица старија од 65 година подразумева исту цену 

појединачне карте са ПДВ-ом, на свим релацијама на територији општине Лајковац. 

 

 

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 26.03.2018. године 


