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РЕПУБЛИКА СРБИЈА          
Град Лозница  
Градска Управа  
Стручни тим за концесију 
Датум: 10.06.2015. године. 
Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63. Став 1. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 
124/12),  достављамо: 

 
ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

Број: К4/2015 
 
ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број: К4/2015 – отворени 
поступак за прикупљање понуда за концесију- поверавање обављања комуналне 
делатности линијског превоза путника у градско-пригарадском саобраћају на пакету ''Ц'' 
линија на територији града Лозница 
 
У смислу  члана 63. Став 1. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 
питања  те исте информације објављујемо на Порталу Управе за јавне набавке и интернет 
страници наручиоца: 
 
ПИТАЊЕ бр.1: Ког датума је објављен Јавни позив бр.К4/2015 и ког датума је отварање 
понуда? 
 
 ОДГОВОР: Јавни позив за концесију К4/2015 објављен је у ''Службеном гласнику РС'' бр. 43 
дана 15.05.2015. године, а датум отварања понуда је 14.07.2015. године (рок за достављање 
понуда је 60 дана од дана објављивања Јавног позива у ''Службеном гласнику РС'' и на порталу 
Управе за јавне набавке, закључно са 60-тим даном до 12,00 часова). 
 
    
ПИТАЊЕ бр. 2: Да ли понуђач који је уписан у регистар понуђача код Агенције за привредне 
регистре у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, испуњава прописане услове за 
учешће за концесију ако уместо захтеваних потврда и уверења достави оверену фотокопију 
Решења о упису у регистар понуђача?  
 
ОДГОВОР: По члану 78. Закона о јавним набавкама прописано је да ''Лице уписано у регистар 
понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност 
обавезних услова''. 
 
ПИТАЊЕ бр. 3: Да ли потврда о регистрацији аутобуса подразумева регистрациону 
налепницу?Ако је то регистрациона налепница, да ли понуђач доставља као доказ фотографију 
налепнице са ветробранског стакла или је довољна копија регистационе налепнице? Да ли се у 
листу возила уписују сва возила из Решења надлежног министарства или одређен минимални 
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број који је потребан за обављање превоза? Ако се у листу уписују сва возила независно од 
броја возила који је стварно потебан за обављање превоза, да ли понуђач мора да овери 
фотокопије саобраћајних дозвола и другу прописану документацију за возила? Да ли је неко 
имао у виду трошкове овере фотокопија саобраћајних дозвола и друге документације о 
возилима посебно код понуђача који имају више од 50, 100 или 200 аутобуса? Да ли се у циљу 
избегавања високих трошкова овере могу доставити и неоверене фотокопије саобраћајних 
дозвола или електронски очитане саобраћајне дозволе? 
 
ОДГОВОР:  

- Неопходне су потврде о регистрацији аутобуса Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије, а не регистрационе налепнице. 

- У листу се уписују возила потребна за обављање превоза путника у градско-приградском 
превозу путника на Пакету ''Ц'' линија, са којима се конкурише за Пакет ''Ц'' линија, а не 
сва возила из Решења надлежног министарства. 

- Неопходне су оверене фотокопије саобраћајних дозвола и друге тражене / прописане 
документације. 

 
ПИТАЊЕ бр. 4: Да ли радионица за одржавање и контролу техничке исправности и паркинг 
простора треба да се налазе у самом граду Лозници или се могу налазити и у ширем подручју 
града, односно на одређеној удаљености од Лознице, нпр. до 20, 30 или 50 km и сл.?  
 
ОДГОВОР: Радионица за одржавање и контролу техничке исправности возила и паркинг 
простор се не морају налазити у самом граду Лозници, а наравно да је у циљу боље организације 
посла и мањих трошкова сврсисходније да се налазе у самом граду Лозници. 

      
Достављено: 
-На Портал управе за јавне набавке  
-На сајт града Лознице 
- Понуђачу ''Бамбус'' доо Обреновац         
       
 
 
 
  


