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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  

 

Молимо Вас да нам дате појашњења у вези конкурсне документације бр К1/2018 

 

1. На страни 30 Конкурсне документације – тачка 4 и у оквиру члана 7. Модела 

уговора наведено је да се цене превоза мењају на основу елемената за 

образовање цена комуналних услуга прописаних одговарајућим законом и 

мењају се у складу са тим Законом , уз сагласност Скупштине општине, а по 

претходно образложеном захтеву превозника. 

Чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама прописано је да након закључења 

уговора о јавној набавци наручилац може дозволити промену цене и других 

битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и 

прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, 

односно предвиђени посебним прописима. 

Молимо Вас да наведете којим Законом су прецизно дефинисани елементи за 

образовање цена комуналне услуге градско-приградског превоза 

Законом о комуналним делатностима (Сл Гласник РС бр 88/2011 и 104/2016) 

чланом 26 је дефинисано следеће 

Елементи за одређивање цена комуналних услуга су: 

- Пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским 

извештајима 

- Расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и 

набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца 

комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала 

сагласност 

- Добит вршиоца комуналне делатности 

Молимо вас да нам јасно дефинишете на који начин и по којој методологији ће 

наведени елементи утицати на промену цене 



С обзиром да је цена један од елемената критеријума економски најповољније 

понуде, сматрамо да је неопходно да прецизно дефинишете елементе и начин 

измене цене, као и методологију добијања нове цене, јер овако дефинисан начин 

промена цене није у складу са чланом 11, 12 и 115. Закона о јавним набавкама. 

2. Чланом 2 Модела уговора дефинисано је да се средства за обављање делатности 

градско-приградског превоза путника на територији општине Лајковац 

обезбеђују у целости из буџета општине Лајковац. На основу наведеног молимо 

Вас да нам дефинишете на који начин ће превозник доћи до оствареног прихода. 

Како сте навели да се средства обезбеђују у целости из буџета општине, то би 

практично значило да превозник накнаду за пружену услугу превоза добија из 

буџета ваше општине. 

Молимо Вас да нам дефинишете на основу ког параметра ће општина плаћати 

превознику извршену услугу (пређени км или сл) и коме иде приход од продаје 

карата. 

3. Како сте дефинисали нови критеријум за оцену економски најповољније понуде 

„клима уређај“ при чему се поседовање клима уређаја на возилу доказује 

изјавом, молимо Вас да нам дефинишете на који начин ће Наручилац утврдити 

да ли возило са којим је Понуђач конкурисао заиста поседује клима уређаје. Да 

ли ће се за свако возило које поседује клима уређај добити 15 бодова а затим 

укупан број бодова делити са бројем возила. 

 

ОДГОВОРИ: 

 

Поштовани, 

1. Наручилац ће извршити шесту измену конкурсне документације. 

 

2. Цена карте је елемент понуде и одређује је концесионар и приход од вршења 

услуге припада концесионару 

По потписивању уговора о концесији, школе су у обавези да у преговарачком 

поступку по искључивом праву потпишу уговор са концесионаром  за превоз 

ученика из места становања до школе и назад, куповином месечних карата.  

Средства за куповину месечних карата ученика преносиће се школама и  

обезбеђује се буџетом општине Лајковац како је наведено у концесионом акту 

на странама 8, 20-25 и 25-28. 

Такође средства за одржавање комуналне инфраструктуре коју користи 

концесионар за вршење услуга градско-приградског превоза путника на 

територији општине Лајковац обезбеђују се буџетом општине Лајковац. 

Наручилац ће извршити шесту измену конкурсне документације у делу који се 

односи на члан 2. Модела уговора. 

 

 

3. Изјава се даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а у складу 

са чланом 93 ЗЈН Концедент може да врши и контролу (увид) код концесионара 

односно његовог подизвођача при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 

Начин бодовања за оцењивање понуда одређен је на страни 41. конкурсне 

документације. 



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 19.04.2018. године 


