


















Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима
конкурсне документације–Поверавање обављања делатности градског и приградског
превоза путника на територији општине Ћуприја.

На основу вашег захтева од 13.05.2019. године за додатним појашњењима и измену
конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке бр. К1/2018 за прикупљање
понуда за концесију–поверавање обављања делатности градског и приградског превоза
путника на територији општине Ћуприја на основу члана 63. став 3. Закона о јавним
набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) обавештавамо вас о
следећем:

Одговор на Питање бр. 1:
ЈАВНИ ПОЗИВ бр. К1/2018-отворени поступак за прикупљање понуда–поверавање
обављања делатности градског и приградског превоза путника на територији општине
Ћуприја усвојен је од стране Скупштине општине Ћуприја на седници од
19.07.2018.године бр. 06-113-6/2018-02 а на основу одредби чл. 9. Закона о комуналним
делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011 и 104/2016), чл. 22. и чл. 35. до 41. Закона о
јавно-приватном партнерству и концесијама (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011, 15/2016 и
104/2016) и објављен у „Службеном гласнику Општине Ћуприја“ у броју 9. за 2018.годину
дана 23.07.2019.године. Након објављивања Јавног позива у Службеном гласнику
општине Ћуприја, исти је објављен у Дневном листу „ДАНАС“ дана 26.07.2018 и у
„Службеном гласнику РС“ дана 27.07.2018.године у броју 58. Датум објављивања Јавног
позива у Службеном гласнику РС у самом Јавном позиву није унет из разлога
непознавања дана када ће Уреднишво Службеног гласника РС позив објавити. Такође сва
обавештења о продужењу рока за подношење понуда прослеђена су Службеном гласнику
РС за објављивање у овом гласилу.

Након објављивања Јавног позива у Службеном гласнику РС, исти је објављен на
Порталу јавних набавки заједно са Конкурсном документацијом за прикупљање понуда за
концесију – поверавање обављања делатности градског и приградског превоза путника на
територији општине Ћуприја у којој је наведен рок за предају документације у складу са
роком предвиђеним у Јавном позиву и то шездесети дан од дана објављивања у
„Службеном гласнику РС“ а који је био дана 25.09.2018.године.

Чланови 22 и 35. Закона о јавно приватном партнерсту и концесијама (''Сл. гласник
РС'', бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) не предвиђају ускађивање Јавног позива.

Нису тачни наводи жалиоца да у ЈАВНОМ ПОЗИВУ бр. К1/2018-отворени
поступак за прикупљање понуда–поверавање обављања делатности градског и
приградског превоза путника на територији општине Ћуприја нису наведени у чланови на
основу којих се даје Концесија из разлога што у уводном делу јавног позива јасно стоји да
се исти објављује на основу чл. 22. и чл. 35. до 41. Закона о јавно-приватном партнерству
и концесијама (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016).

Чланом 35. Став 2 Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (''Сл.
гласник РС'', бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) предвиђено је шта Јавни позив мора да



садржи, из чега произилази да одредбе става 4. овог члана неморају бити обавезни
елементи Јавног позива.

У истом питању подносилац се осврнуо и на тачку 4. Јавног позива у делу који се
односи на Услове које морају да испуне понуђачи и то на достављање „оверене листе или
извод из пописних листи основних средстава на дан 31.12.2017.“ са наводом да исти нису
сагласни на конкурсној документацији, наручилац напомиње да суслед већег броја
поднетих Захтева за заштиту права у поступцима јавних набавки на предметни поступак,
исти је продужен на наредну календарску годину од године у којој је јавни позив објављен
а како је напред наведено да Закон о јавно приватом партнерству и концесијама не
предвиђа усклађивање или измену Јавног позива уследила је измена у конкурсне
документације у осподеном делу.

Тачка 7. предметног Јавног позива тиче се рока за подношење захтева за заштиту
права на донету Одлуку о додели јавног уговора а не на Захтеве за заштиту права у
изјављених на садржину конкурнсе документације.

Одговор на Питање бр. 2:
Под доказом о власништву непокретности у правном промету се подразумева Лист

непокретности издат од стране надлежне Службе за катастар непокретности на чијој
територији се непокретност налази.

Одговор на Питање бр. 3:
У делу овог питања Наручилац је увидео техничку грешку на коју му је подносилац

захтева указао и због које ће извршити исправку предметне конкурсне документације.

Одговор на Питање бр. 4:
У овом питању подносилац захтева затражио је појашњење услова у погледу

одређивања у да „Уколико две или више понуда имају исти бр. пондера, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који има највећи број пондера за критеријум "Цена
трошкова по километру “, у случају да се опет јави исти број пондера предност ће имати
понуђач са млађим вознним парком.“ Шта наручилац подразумева под „млађим возним
парком“.

Под млађим возним парком наручилац подразумева средњу вредност старости
возила (године производње) наведених у обрасцу бр. XIV - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О
ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ.

Одговор на Питање бр. 5:
Како је Наручилац Концесионим актом за поверавање обављања делатности

градског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја („Сл. гласник
општине Ћуприја“ бр. 8/2018) укупне трошкове превоза за цео уговорени период, цену
превоза по пређеном километру, цену презозних карата у зависности од дужине путовања
из тога произилази да се понуда у којој се буду исказале више вредности од процењених у
концесионом акту и конкурсној документацији сматрати неприхватљивом.

Одговор на Питање бр. 6:



Под Бруто зарадом у општини Ћуприја се подразумева просечна бруто зарада на
територији општине Ћуприја, а према званичним статистичким подацима Републичког
завода за статистику без обзира на сектор (било јавни или приватни) у ком је заснован
радни однос.

Одговор на Питање бр. 7:
Које се односи на Поступак и границе измене Јавног уговора у бити измењено и

наведено да се „На захтев јавног или приватног партнера може изменити јавни уговор.“

Одговор на Питање бр. 8:
Концесионим актом за поверавање обављања делатности градског и приградског

превоза путника на територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр.
8/2018 а на основу Мишљења Kомисије за јавно приватно партнерсто Владе Републике
Србије бр.135/2018 од 16.05.2018.год) у делу „Укупна вредност пројекта поверавања
обављања делатности градског и приградског превоза путника на територији општине
Ћуприје» предвиђено је да „Промена вредности прихода и трошкова обављања градског и
приградског превоза путника у периоду трајања концесије зависиће од промене
организације линијског превоза путника (измена постојеће мреже основних школа и
њихових подручних јединица, увођење додатних линија у оквиру Плана линија или
додатних поласка у оквиру већ утврђених линија, односно брисања поласка у оквиру
линије), измене ценовника или промене средње вредности евра на основу званичног
извештаја Народне банке Србије.“

Решењем бр. 4-00-215/2019 од 26.03.2019.године Републичке комисије за заштиту
права у поступцима јавних набавки указано је да наручилац прилоко сачињавања
конкурсне документације има обавезу да сходно члану 9. ЗНЈ води рачуна о начелу
ефикасности и економичности поступка јавне набавке, што конкретно значи да је
превасходна обавеза на ручиоца да поступак спроведе са што мање трошкова везаних за
поступак и извршење јавне набавке. Прилоком тога наручилац има обавезу да води рачуна
о томе да поступак јавне набавке реализује на начин, односно да закључи уговор који би
за њега био економски оправдан и којим се на највећи могући начин врши уштеда
буџетских средстава. Наручилац пре свега има обавезу да води рачуна о својим
економским интересима, а не интересима понуђача. Такође у решењу је наглашено да
уколико понуђачи не виде економску оправданост учешћа у предметном поступку јавне
набавке, исто не значи да други понуђачи неће поднети понуду у предметном поступку
јавне набавке и неће наћи економску оправданост за учешће.

Одговор на Питање бр. 9:
У одговору на питање бр. 6 дат је одговор на ово питање.

Одговор на Питање бр. 10:
Односи се на достваљање месечног извештаја-рачуна о обављеном превозу у

претходном месецу. У конкурсној документацији је начињена техничка грешка и иста ће



бити измењена у делу ја превозник дужан да достави Месечни извештај о обављеном
превозу и рачун.

Садржина месчног извештаја предвиђена је због праћења обима превоза и анализе
истог у дужем временском периоду и евентуалних санкција које трпи превозник због
необављених превоза у току месеца. У првим месецима након закључења уговора
подразумева се да ће превозник имати потешкоћа у формирању извештаја али након тога
ити ће прерасти у типски образац, без великих измена.

У измени конкурсне документације биће предвиђен рок за одлучивање од стране
Општинског већа општине Ћуприја и рок за плаћање након одлуке Већа.

Одговор на Питање бр. 11:
Чланом 17. Одлуке о градском и приградском превозу путника на територији

општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 25/2017) предвиђено је да
надлежни орган општине Ћуприја може Одлуком одредити категорије становништва за
које ће субвенционисати цену карте у градском и приградском а све у складу са чланом
29. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ број 88/2011 и 104/2016).

Могућност да Скупштина општине Ћуприја донесе Одлуку којом се
субвенционишу одређене категорије становништва нема тренутни значај и негативан
утицај на поступак поверавања комуналне делатности градског и приградског превоза
путника који ће се спровести у складу са овим актом. Превозник коме се повери обављање
комуналне делатности неће имати додатне трошкове за спровођење поменуте Одлуке. Ако
буде донета Одлука о субвенционисању одређених категорија становништва средства за
то ће бити обезбеђена у буџету општине у складу са Законом.“

Моделом уговора који је настао из Концесионог акта у члану 9. предвиђено је да
Општина има право да Одлуком Скупштине општине Ћуприја одреди категорије путника
којима ће субвенционисати  цену карте  градског и приградског превоза.

Након доношења Одлуке Скупштине општине Ћуприја из става 1. овог члана,
Општина и Превозник потписују анекс овог Уговора, којим ће се дефинисати међусобна
права и обавезе.

Одговор на Питање бр. 12:
Под термином „донесе ценовник“ се подразумева да је превозник у обавези да на

својим органима руковођења (Управни, надзорни одбдор, скупштини или другом начину
руковђења) формира ценовник превозних карата, донесе или усвоји Одлуку о ценама и
достави Скупштини општине Ћуприја на сагласност у складу са Законом.

Пословно удружење „Србијатранспорт“ у оквиру свог Информатора број 106 из
2015.године на основу ког је израђен Концесиони акт не обрађује тематику висине и
начина образовања месечних и полумесечних карата већ су исте одређене на основу
анализе висине месечних и полумесечних карата у односу на износ појединачних карата за
превоз путника до суседне општине Параћин и града Јагодине.

Одговор на Питање бр. 13:



Чланом 13. Модела уговора предвиђено је да је Превозник је дужан да превоз
путника обавља возилима која су уједначеног спољашњег изгледа (што се постиже
фарбањем или прелепљивањем фолије) са симболима Општине и Превозника. Самим тим
је и трошак превозника да обезбеди уједначен изглед возила као и да обезбеди резерна
возила са циљем да обезбеди непрекидно обављање линијског превоза путника у обиму
одређеним овим уговором и Концесионим актом.

Наведним се подразумева да превозник у сваком тренутку поседује резерно возило
које ће обезбедити континуирано обављање превоза а не да се тек након квара возила
обезбеђују нова превозна средства у релативно кратком времнском интервалу.

Под опремом у ставу 2 члана 13. Уговора коју је неопходно да превозник обезбеди
и одржава се подразумева опрема која је предвиђена поглављем V Опрема возила
Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима у саобраћају
на путевима („Службени гласник РС“, бр. 40/12, 102/12, 19/13, 41/13, 102/14, 41/15, 78/15,
111/15, 14/16, 108/16, 7/17 (исправка), 63/17, 45/18, 70/2018, 95/18 и 104/18) за категорију
возила којом се обавља превоз.

Одговор на Питање бр. 14:
Концесионим актом за поверавање обављања делатности градског и приградског

превоза путника на територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр.
8/2018 а на основу Мишљења Kомисије за јавно приватно партнерсто Владе Републике
Србије бр.135/2018 од 16.05.2018.год) у тачки 7. Рок трајања концесије-образложење
предложеног рока предвиђено је да:

„Овим актом предвиђено да се градски и приградски превоз на територији општине
Ћуприја финансира у односу 50% према 50%, где би општина Ћуприја сносила 50%
укупних трошкова превоза по пређеном километру за рачун бесплатног превоза путника-
ученика у складу са чланом 189. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017) којим је одређено да се у буџету општине обезбеде средства за
превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на
удаљености већој од два километра, ученика основне школе на удаљености већој од
четири километра од седишта школе, превоз деце и ученика са сметњама у развоју, без
обзира на удаљеност места становања од школе."

Одговор на Питање бр. 15:

Које предвиђено је да је „Превозник је дужан да све време трајања уговора
обезбеди представништво, односно продајни простор за продају карата за градски и
приградски превоз путника на територији општине Ћуприја“. Тиме је одређено да након
закључеља уговора превозник обезбеди наведени простор.

Да је у Кокурсној документацији предвиђено да је потребно обезбедити овакав
простор кроз додатне услове за учешће у предметној јавној набавци, то би произвело
знатне трошкове оних превозника са седиштем ван територије општине Ћуприја јер би
исти били у обавези да закључе уговор који би изискивао трошкове за вемески период на
који се закључује.



Одговор на Питање бр. 16:
Концесиона накнада се неће умањивати услед промене мреже основних школа,

радова на путевима у смислу дуготрајне обуставе саобраћаја изазване услед
реконструкције јавних путева тј ако измене Плана линија захтева Општина Ћуприја као
наручилац.

Под извршним прекршајним налозима се подразумева извршна Одлука-Решење
надлежне Судске јединице.

Одговор на Питање бр. 17:
Под „стандардима квалитета који су одређени Одлукама Скупштине општине

Ћуприја за ову комуналну делатност“ одразумевају се одредбе општинских одлука
донетих на основу Закона о комуналним делатносима и Закона о превозу путника у
друмском саобраћају које уређују предметну делатност а које су јавно доступне на
званичној интернет адреси општине Ћуприја.

Одговор на Питање бр. 18:
Чланом 46. став 1. и 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (''Сл.

гласник РС'', бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) предвиђено је да Јавни партнер у овом
смислу Општина Ћуприја одређује услове и одредбе јавног уговора. Из наведене законске
одредбе а пре свега природе посла за који се закључује јавни уговор, наручилац сматра да
не постоји разлог за предвиђање одредбе уговора за компезацију или пак пребијање
потраживања.

Одговор на Питање бр. 19:
У погледу банкарске гаранције на стр. 23 Конкурсне документације иста ће бити

измењена и усклађена са одредбама Модела уговора у предвиђених члановима 25 и 26..

На питања након редног броја 19. које је подносилац оспорио, образложена су кроз
решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки кроз и то бр.
4-00-1091/2018 од 09.11.2018.године, 4-00-1440/2018 од 10.01.2019.године и бр. 4-00-
215/2019 од 26.03.2019. године.

Делови овог захтева за који је наручицац сагласан да је потребно изменити у
конкурсној документацији измениће и објавити нови рок за предају документације.

Из наведног рок за предају Конкурсне документације биће накнадно објављен на
Порталу јавних набавки.
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