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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, у вези конкурсне документације за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Лајковац, имамо неколико недоумица, као 

и уочених недостатака, те Вам овим путем упућујемо питања и примедбе 

 

1. У делу 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ КОНЦЕСИЈЕ, тачка 2.3. (на страни 3. Конкурсне 

документације), наведено је да право достављања понуда по јавном позиву имају 

привредна друштва и друга правна лица (у даљем тексту превозници) која су 

регистрована за обављање делатности градско-приградског превоза путника на 

територији општине Лајковац и испуњавају услове утврђене Законом о превозу у 

друмском саобраћају. 

Да ли је у питању техничка грешка, с обзиром да сте навели да понуду могу поднети 

превозници који су регистровани за обављање делатности градско-приградског превоза 

на територији општине Лајковац? Превозници могу бити регистровани за обављање ове 

делатности на територији Општине Лајковац тек по потписивању Уговора. Сматрамо да 

би наведено требало исправити, тако да понуду могу да поднесу сви превозници који 

поседују важећу лиценцу (или привремено Решење) за обављање минимум домаћег 

линијског превоза путника у друмском саобраћају, у складу са чланом 17. став 1. тачка 2. 

Закона о превозу путника у друмском саобраћају (Сл. Гласник РС бр. 68/2015). 

2. Редови вожње који су приказани у конкурсној документацији нису јасни и нису у складу 

са чланом 19. став 3. Одлуке о организацији и начину обављања градског и приградског 

превоза на територији општине Лајковац, где је наведено да ред вожње мора да садржи 

трасу линије, распоред станице и стајалишта и њихову удаљеност од почетне станице 

односно стајалишта, време поласка и доласка за сваку станицу и стајалиште, временски 

период одржавања линије и др. Ова примедба на изглед реда вожње упућена је из разлога 

веома тешког разумевања начина обављања превоза. Молимо Вас да исправите 

конкурсну документацију и сачините ред вожње тако да потенцијалним понуђачима буде 

јасан начин одржавања саобраћаја за сваку линију. 

 

 



3. С обзиром да није наведен режим одржавања линија, нејасно је како се одржавају линије 

за време нерадних дана (субота, недеља и државни празник). 

4. Шта значе две звездице (**) на појединим местима у табелама са временима полазака? 

Шта значи Ђ + Р, шта значи Ђ, шта значи Р? Шта значи време у одласку/време у повратку, 

с обзиром да на већем броју линија превоз почиње и завршава у истој тачки. Распоред 

стајалишта је исти за одлазак и повратак. Колико је возила потребно за одржавање 

полазака за време распуста? 

Чланом 61. став 1. Закона о јавним набавкама прописано је да је Наручилац дужан да 

припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме 

прихватљиву понуду. Чланом 61. став 4. тачка 5. прописано је да конкурсна 

документација сходно врсти поступка и природи предмета јавне набавке садржи врсту, 

техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис добара, радова или 

услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења, 

место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге или сл. 

Из оног што је наведено у конкурсној документацији није могуће утврдити: потребан 

капацитет возила по линијама/поласцима, обим превоза, режим одржавања превоза, те 

понуђачи нису у могућности да сагледају стварни обим посла и припреме прихватљиву 

понуду. 

5. Такође, на страни 31. наведено је „Коначна верзија пакета линија у линијском превозу 

путника у градско-приградском превозу путника на територији општине Лајковац биће 

дефинисана уговором“.  

У складу са чланом 61. став 4. тачка 4. Закона о јавним набавкама Наручилац је у обавези 

да сачини конкурсну документацију која садржи модел уговора, који ће бити потписан 

са изабраним понуђачем, а Ваша конкурсна документација коју сте објавили не садржи 

модел уговора. Такође, чланом 34. став 1. Закона о јавно приватном партнерству и 

концесијама (Сл. Гласник РС бр 88/2011, 15/2016 и 104/2016) прописано је да конкурсна 

документација између осталог садржи нацрт или битне елементе јавног уговора о 

концесији. 

С тим у вези, молимо Вас да измените конкурсну документацију и дефинишете модел 

уговора који садржи битне елементе јавног уговора који ће бити потписан. 

6. На страни 31. у делу Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова дефинисали сте обавезне услове, 

додатне услове и посебне услове. 

Напомињемо Вам да у складу са 75. и 76 ЗЈН не постоје посебни услови, већ само 

обавезни и додатни услови. 

Молимо Вас да исправите конкурсну документацију како понуђачи не би дошли у 

заблуду око обавезе испуњавања посебних услова јер их као такве Закон о јавним 

набавкама не познаје 

7. Као додатни услов (тачка 1) дефинисали сте 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. 

С обзиром да је предмет концесије градско-приградски линијски превоз путника, из ког 

разлога је испуњеност овог услова могућа и преко посебног линијског превоза? 

С обзиром да сте искључили могућност испуњавања додатног услова обављањем осталих 

врста јавног превоза путника сматрамо да посебан линијски превоз такође треба 

искључити, јер је предмет јавне набавке односно концесије градско-приградски линијски 

превоз. Самим тим, да би понуђачи могли да обављају ову врсту превоза, неопходно је 

да поседују лиценцу (привремено Решење), за пружање услуга линијског превоза што 

свакако понуђачи који обављају искључиво посебан линиски превоз не поседују. Посебан 

линијски превоз није јавни линијски превоз, већ вид ванлинијског превоза који се у 

складу са чланом 84. став 1. Закона о превозу путника у друмском саобраћају обавља на 



основу писменог уговора и списка путника, без примања других путника, тако да 

искуство у обављању ове врсте превоза не покрива премет јавне набавке и у потпуности 

се разликује од начина обављања градско-приградског линијског превоза. 

Чланом 76. став 6. ЗЈН дефинисано је да Наручилац одређује услове за учешће у поступку 

тако да ти услове не дескриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне 

набавке, те да би се испунио овакав додатни услов потребно је избацити посебан линијски 

превоз. 

8. Као додатни услов (тачка 3) навели сте да понуђач мора да поседује минимално 12 

аутобуса од којих 4 могу бити мини бусеви. Молимо Вас да нам дефинишете на којим 

линијама и поласцима је могуће ангажовати мини бусеве? 

9. Као додатни услов (тачка 2) тражено је да понуђач има сервис за одржавање возила или 

уговор о одржавању возила у трајању од најмање 5 и по година од дана објављивања 

јавног позива као доказ на страни 33 наведено је: „Акт којим доказује да може обављати 

делатност одржавања возила за превоз путника или оверена копшија уговора о 

одржавању возила на период од најмање 5 и по година од дана објављивања јавног позива 

са правим лицем или предузетником регистрованим за делатност шлеп службе односно 

сервисирања“ 

Да ли је у питању техничка грешка код навођења уговора са правним лицем или 

предузетником регистрованим за делатност шлеп службе. Напомињемо да делатност 

шлеп службе није исто што и делатност одржавања возила. Уколико сте дефинисали да 

је неопходно да понуђачи докажу да одржавају возила, што је логично, с обзиром на 

предмет јавне набавке, неопходно је да имају уговор о одржавању возила, а не уговор са 

шлеп службом. 

Када је у питању доказ за понуђаче који самостално одржавају возила навели сте да се 

доставља акт којим се доказује да може обављати делатност одржавања возила. Такође 

сте кроз изјаву (Образац 6) предвидели да су понуђачи који самостално одржавају возила 

регистровани за обављање те делатности по Статуту/Решењу АПР-а.  

Ваш захтев да превозник који самостално одржава своја возила мора бити регистрован за 

обављање те делатности, није у складу са Законом о привредним друштвима (Сл. Гласник 

РС бр 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015). Чланом 4. наведеног Закона 

прописано је да Друштво има претежну делатност, која се региструје у складу са Законом 

о регистрацији а може обављати све друге делатности које нису законом забрањене 

независно од тога да ли су одређене оснивачким актом, односно Статутом. С обзиром да 

је предмет јавне набавке, односно концесије услуга превоза, очекивано је да је претежна 

делатност понуђача превоз путника у друмском саобраћају, те наведени понуђачи као 

пратећу делатност могу вршити одржавањее возила, што је апсолутно у складу са 

Законом. Такође, чланом 10. став 2. Закона о јавним набавкама прописано је да 

Наручилац не може да ограничи конкуренцију а посебно не може онемогућавати било 

којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправдано употребом 

преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких 

спецификација и критеријума. Овакав услов сматрамо дискриминаторским и у 

супротности је са важећим законским прописима. Чланом 75. став 1. тачка 1. Закона о 

јавним набавкама дефинисан је обавезан услов да је понуђач регистрован за обављање 

делатности, односно уписан у одговарајући регистар. Дакле, понуђач не мора бити 

регистрован ни за обављање делатности која је предмет јавне набавке, већ за било коју 

делатност. Из ког разлога би морао бити регистрован за обављање делатности одржавања 

возила? 

Молимо Вас да измените конкурсну документацију и обришете дискриминаторски услов 

да понуђачи који сами одржавају возила морају бити регистровани за обављање те 

делатности, у противном ћемо бити приморани да поднесемо захтев за заштиту права. 

Напомињемо да се поседовање сопственог сервиса за одржавање возила може доказати 



власничким листом или уговором о закупу простора, доказима о запосленима који 

обављају одржавање возила и др. 

Додатним условом какав сте Ви дефинисали, практично значи да превозник који 

самостално одржава возило у складу са Законом, не може да учествује у поступку, док 

понуђач који има закључен уговор са шлеп службом (што нема везе са одржавањем 

возила) може да испуни услов и учествује у поступку. Подсећамо Вас и на члан 76. став 

6. Закона о јавним набавкама, где је дефинисано да Наручилац одређује услове за учешће 

у поступку тако да ти услови не дескриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са 

предметом јавне набавке. Све и да је премет јавне набавке одржавање возила, 

пропшисивање оваквог услова није могуће, с обзиром на одредбе члана 75. Закона о 

јавним набавкама. 

10. У конкурсној документацији тражено је (на појединим местима) доказивање појединих 

услова достављањем оверених фотокопија докумената. 

Молимо Вас да измените конкурсну документацију и сачините је у складу са ЗЈН. Чланом 

79. став 1. дефинисано је да се докази о испуњености услова могу достављати у 

неовереним копијама, а да Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, 

захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. 

11. У конкурсној документацији није наведен начин испуњавања услова, у случају 

подношења понуде са подизвођачем. 

12. На страни 33. навели сте услове које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача и 

то :  
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

Молимо Вас да исправите конкурсну документацију и у обавезне услове које мора да 
испуни сваки члан групе заједничке понуде уврстите и важећу лиценцу (привремено 
Решење) за обављање јавног линијског превоза путника у домаћем саобраћају како је 
дефинисано чланом 81. став 3 Закона о јавним набавкама. 

13. У складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама лице које је уписано у Регистар 

понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних 

услова из члана 75. тачка 1,2 и 4 Закона о јавним набавкама. 

Молимо Вас да то наведете у оквиру конкурсне документације 

14. У делу који се односи на достављање средстава финансијског обезбеђења, наведено је да 

се средства финансијског обезбеђења достављају у износу од 2,5% од укупне процењене 

вредности концесије без ПДВ-а. Молимо Вас да нам дефинишете који је износ у питању 

како бисмо могли да припремимо средства финансијског обезбеђења јер из објављене 

конкурсне документације ту вредност није могуће утврдити. 

15. Да ли се меница за озбиљност понуде доставља бланко само потписана и печатирана или 

је потребно уписати износ на меници? 

С обзиром да није наведено у конкурсној документацији, да ли се доставља регистрована 

меница или да ли се уз меницу доставља оверена фотокопија картона депонованих 

потписа? 

 



16. Конкурсна документација не садржи Изјаву о независној понуди, Изјаву о испуњености 

услова из чл. 75. став 2 Закона о јавним набавкама и Образац трошкова припреме понуде 

што свакако, поред модела уговора који недостаје, мора бити обавезан део конкурсне 

документације. 

 

ОДГОВОРИ: 

Поштовани, 

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације која ће гласити: „Право 

достављања понуда по јавном позиву имају привредна друштва и друга правна лица 

(у даљем тексту превозници) која су регистрована за обављање делатности домаћег 

линијског превоза путника - градско-приградског превоза и испуњавају услове 

утврђене Законом о превозу путника у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', 

број: 68/2015)“ 

2. Ред вожње наведен у конкурсној документацији није ред вожње прописан Законом о 

превозу путника у друмском саобраћају и Одлуком о организацији и начину 

обављања градског и приградског превоза на територији општине Лајковац, већ 

представља градске и приградске линије. 

Ред вожње ће бити регистрован и оверен након потписивања Јавног уговора о 

концесији и ред вожње превозник мора сачинити у складу са Законом о превозу 

путника у друмском саобраћају и временима поласка и линијама наведеним у 

конкурсној документацији. 

3. Линије за време нерадних дана (субота, недеља и државни празник) су приказане на 

страни 29. конкурсне документације. 

4. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у смислу обележја које сте навели 

у питању тј Наручилац ће у конкурсној документацији додати легенду чиме ће 

детаљније бити описане ознаке две звездице (**), Ђ+Р, Ђ и Р.  

Две звездице (**) подразумевају 1 (један) аутобус може вршити превоз на линијама 

обележеним звездицама, Ђ (ђаци), Р (радници), Ђ+Р (ђаци + радници) 

Време у одласку/време у повратку значи долазак до крајњег одредишта (школе, места 

рада итд и повратак од школе, места рада итд). Линије превоза које почињу и 

завршавају у истој тачки су кружне линије које је Наручилац креирао као целисходне 

за обављање градско-приградског превоза путника. За време распуста обавезна су по 

2 поласка на свакој линији,а Понуђач сам одређује број возила са којим је потребно 

вршити превоз. Обим посла је изражен у километрима по линијама и укупно за које 

је потребно извршити превоз путника у градско-приградском превозу на територији 

општине Лајковац. На странама 26,27. и 28. Концесионог акта дат је детаљан опис 

обима услуга по појединим категоријама корисника превоза, а у прилогу концесионог 

акта дати су табеларни прикази броја ученика основне и средње школе по релацијама, 

табеларни приказ броја запослених у јавном и приватном сектору који користе 

превоз, табеларни приказ постојећих цена по релацијама, структура цене коштања по 

км ( по методологији Аутотранспорта Србије) који могу послужити свим понуђачима 

за сачињавање прихватљиве понуде. Потребан број возила дат је на страни 31 

конкурсне документације за време трајања школске године, а викендом и празницима 

број полазака је дат на страни 29 конкурсне документације и сам понуђач одређује 

потребан број возила. Режим одржавања превоза је такође наведен на страни 29 

конкурсне документације. 

5. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације тако да садржи модел 

уговора. 

6. Посебни услови наведени на страни 31. конкурсне документације представљају 

саставни део додатних услова тако даје Понуђач обавезан да их испуни као додатне. 



7. Наручилац остаје при наведеним условима у конкурсној документацији. Наручилац 

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

и одредио додатне услове, који не дескриминишу 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. 

8. У конкурсној документацији на појединим местима појављује се термин “Скраћена 

линија“ која подразумева да је за ту линију могуће ангажовати минибусеве. 

9. Наручилац ће извршити измену конкурсне документацији на страни 33. и избрисати 

као доказ поседовање шлеп службе. Такође Наручилац ће извршити измену 

конкурсне документације у делу начина доказивања обављања делатности 

одржавања возила у смислу да ће понуђач испунити овај услов достављањем 

власничког листа или пописном листом објеката и опреме или уговора о закупу или 

доказима о запосленима који обављају одржавање возила или другом 

документацијом. 

10. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и ускладити је са чланом 

79. став 1 Закона о јавним набавкама у оквиру којег је дефинисано да се докази о 

испуњености услова могу достављати у неовереним копијама, а да Наручилац може 

пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

11. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и навести начин 

испуњавања услова у случају подношења понуде са подизвођачем тј следеће услове: 

 
„Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији 

Да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет концесије“ 

 

12. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације на страни 33. у смислу 

испуњавања обавезних услова у случају подношења заједничке понуде тако што ће 

додати: 

 

„Да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет концесије“ 

 

13. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и ускладити је са чланом 

78. Закона о јавним набавкама која ће гласити: „Лица која су уписана у Регистар 

понуђача нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност 

обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције 

за привредне регистре да провери да ли је лице које поднесе понуду уписано у 



регистар понуђача. Понуђач ће у Изјави јасно навести да ли је уписано у регистру 

понуђача“. 

14. Процењена вредност концесије садржана је на страни 21. Концесионог акта који ће 

Наручилац објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници заједно са 

питањима, одговорима и Изменама конкурсне документације. 

 

 

15. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у делу који се односи на 

достављање средстава обезбеђења за озбиљност понуде која ће гласити: „Средство 

финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која 

мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење 

– писмо, са назначеним износом од 2,5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз 

меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице не може бити краћи од рока важења Понуде. Наручилац ће уновчити 

меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда 

повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор 

благовремено не потпише уговор; понуђач коме је додељен уговор не поднесе 

средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 

документације.Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен 

уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива“ 

16. Наручилац ће изменити конкурсну документацију и дефинисати Изјаву о независној 

понуди, Изјаву о испуњености услова из чл. 75. став 2 Закона о јавним набавкама, 

Образац трошкова припреме понуде и Изјаву да ли је понуђач уписан у Регистар 

понуђача и уврстити их у конкурсну документацију  

 

 

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 05.03.2018. године 


