
Poštovani, 

  

U okviru, 

Otvorenog postupka za dodelu koncesije javne usluge poveravanje obavljanja delatnosti 
gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kraljeva, 

  

Na strani 12 i 13/74 konkursne dokumentacije u okviru Додатни услови за учешћеиз 
члана 76. ЗЈН-а  tačka 10. napisali ste: 

10. Пoнуђач мора да има на располагању најмање 36 аутобуса и то: 

 10 аутобуса за градски превоз путника (врста М3 класа I), од чега5 аутобуса мора да буде са мотором запремине не 
веће од 6000 cm3 

 26 аутобуса за приградски превоз путника (врста М3 класа II) , од чега13 аутобуса мора да буде са мотором запремине 
не веће од 3000 cm3 

Минимални захтев по питању емисије штетних гасова за возила је ЕУРО 4, с тим да 
најмање 50% возила мора да поседује ЕУРО 5 норму. 

  

Pitanja: 

1.       Da li ćete dozvoliti da svih 26 autobusa za prigradski prevoz bude zapremine 
ne veće od 3000 cm3? 

  

2.       Da li ćete dozvoliti da svih 10 autobusa za gradski prevoz bude sa motorom 
zapremine ne veće od 6000cm3? 

  

3.       Da li možete da prihvatite za gradski prevoz minibuseve koji ispunjavaju 
propisana pravila? 

  

4.       Na koji način ćete utvrđivati klasu vozila s obzirom da se iz dokumentacije 
(dokaza) koju tražite to ne može utvrditi? 

  



Molbe: 

1.      Da li možete da oglasite itinerer reda vožnje? 

  

2.      Da li možete da oglasite registrovani red vožnje sa stajalištima za trase koje 
se zahtevaju tenderom? 

 

Одговор на питање бр. 1: 

Наручилац захтева тачно 13 аутобуса за приградски превоз да буду запремине мотора не 

веће од 3000 cm3 док преосталих 13 аутобуса за приградски превоз морају да буду 

аутобуси за приградски превоз већег капацитета путника. Наручилац ће изменити 

конкурсну документацију како би јасније дефинисао овај услов.  

Одговор на питање бр. 2: 

Наручилац ће дозволити да свих 10 аутобуса за градски превоз буду са мотором 

запремине не веће од 6000 cm3 под условом да су регистрована за превоз најмање 50 

путника. Наручилац ће у складу са наведеним изменити конкурсну документацију. 

Одговор на питање бр. 3: 

Наручилац ће прихватити аутобусе за градски превоз уколико су предвиђена за градски 

превоз (М3 класа I), уколико поседују мотор запремине мање од 6000 cm3 и уколико су 

регистрована за превоз најмање 50 путника.  

Одговор на питање бр. 4: 

Понуђачи ће, поред документације која је прописана конкурсном документацијом, бити 

дужни да уз понуду доставе и Уверење о испитивању возила које издаје Агенција за 

безбедност саобраћаја, за возила која су увезена као употребљавана, односно Декларацију 

произвођача за возила домаће производње, односно за возила која су увезена као нова-

некоришћена. Наручилац ће допунити конкурсну документацију у складу са наведеним. 

Одговор на молбу 1 и 2: 

Наручилац неће објавити тражене документе. За остваривање увида у тражену 

документацију потребно је да се обратите на контакт телефон: 064/8912115 

 

 



 

 

 

 

 

 

Питање бр. 1: 

Из прилога 1 – Спецификација линија градског и приградског превоза, дефинисан је 

податак потенцијални број путника на линији. Молимо вас за појашњење да ли је тај 

податак доња граница? Уколико јесте доња граница, а број путника буде знатно мањи, да 

ли долази до промене накнаде за гориво и који ће се образац користити? 

Одговор: 

податак о потенцијалном броју путника не представља доњу границу, нити Наручилац 

гарантује наведени број путника на линији. Такође, било каква разлика у стварном броју 

путника у односу на процену дату у конкурсној документацији, сходно одредбама из 

модела уговора, не представља основ за измену уговорене накнаде за гориво.  

Питање бр. 2: 

У обрасцу 4 – модел јавног уговора, тачком 9.3.5 дефинисано је да цена горива за 

Иницијални обрачунски период јесте цена горива на дан ступања на снагу Уговора. 

Молим Вас за појашњење да ли се узима у обзир малопродајна или велепродајна цена као 

и код ког добављача за гориво? 

Одговор: 

У питању је цена горива како је дефинисана клаузулом 1.25 из Модела уговора, дакле, 

велепродајна цена НИС-а за евро дизел, са накнадом за обавезне резерве деривата, 

акцизом и ПДВ-ом. 

Питање бр. 3: 

У одговору на наше питање од 14.01.2019. навели сте ''детаљнија расподела (по линијама) 

зависи од понуде изабраног превозника, односно карактеристика понуђених возила и 

потреба на конкретним линијама и биће утврђена након завршетка поступка избора 

приватног партнера''? 



Да ли на основу вашег одговора можемо да закључимо да тачка 10. додатних услова за 

учешће из члана 76. ЗЈН није елиминациони услов у делу запремине мотора? Ако јесте 

елиминациони фактор, молим Вас да нам пре отварања тендера доставите тачну расподелу 

возила по линијама. Све то нам је потребно јер се трошкови возила са различитом 

запремином мотора драстично разликују, па нисмо у могућности да саставимо нашу 

понуду. 

У конкурсној документацији тачка 4.7 Накнаде, наведене су просечне километраже за 

аутобус и минибус али не и за трећу врсту аутобуса са запремином мотора до 6000 cm
3
 

Одговор: 

Све услове за учешће (обавезне и додатне) понуђач мора да докаже да испуњава. 

Наручилац је става да потенцијални понуђачи имају на располагању довољно 

информација на основу којих могу да израчунају трошкове за возила различите запремине 

мотора. Што се расподеле возила по линијама тиче, иста ће се вршити накнадно на начин 

објашњен у одговору од 14.01.2019. године. 

Аутобуси са запремином мотора до 6000 cm
3
 се подводе под аутобусе у смислу тачке 4.7 

Накнаде.  

 

 
 


