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ПОГЛАВЉЕ I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ПОСТУПКА
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Општина Србобран, Трг слободе бр.2, 21480 Србобран
ПИБ 108490328, Матични број 08013438
Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе www.srbobran.rs
2. ВРСТА ПОСТУПКА
Поступак се спроводи као поступак јавно-приватног партнерства са елементима
концесије- поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији
општине Србобран, са циљем закључивања јавног уговора. Уговор се закључује на период од 5
година.
3. ПРЕДМЕТ ПОСТУПКА
Предмет поступка је поверавање обављања делатности приградског линијског превоза
путника у друмском саобраћају на територији општине Србобран, у целини, једном приватном
партнеру.
4. ЗАКОНОДАВНИ ОКВИРНИ РАЗЛОЗИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА.
Чланом 10. став 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени
гласник РС«, бр. 88/2011,15/2016 и 104/16) је дефинисано да је концесија, у смислу овог закона,
уговорно или институционално јавно-приватно партнерство са елементима концесије, у коме је
јавним уговором уређено комерцијално коришћење природног богатства, добра у општој
употреби која су у јавној својини, односно добра у својини јавног тела или обављање делатности
од општег интереса, које јавни партнер уступа приватном партнеру, на одређено време, под
посебно прописаним условима, уз плаћање концесионе накнаде од стране приватног, односно
јавног партнера, при чему приватни партнер сноси ризик везан за комерцијално коришћење
предмета концесије.
Разлог за поверавање делатности приградског линијског превоза путника на територији
општине Србобран, једном приватном партнеру путем јавног конкурса, заснива се на искуствима
заснованим на досадашњем функционисању обављања делатности превоза путника као и на
обавезама које произилазе из Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", број 88/2011,
104/2016 и 95/2018).
Разлози, односно оправданост за давање предметне концесије, садржани су у законској
обавези општине Србобран да обезбеди организацију обављања приградског линијског превоза
путника на територији општине, а што је дефинисано:
-чланом 57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 68/2015,
41/2018, 44/2018-др.закон, 83/2018 и 31/2019) је дефинисано да јединице локалне самоуправе
уређују и обезбеђују, у складу са законом, организацију и начин обављања јавног превоза
путника који се обавља на територији јединице локалне самоуправе и такси превоза;
-чланом 64. став 5. Закона о превозу путника у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр.
68/2015, 41/2018, 44/2018-др.закон, 83/2018 и 31/2019) је дефинисано да јединица локалне
самоуправе уређује начин регистрације и овере реда вожње у приградском превозу;
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-чланом 20, тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. Закон и 47/2018) је дефинисано да општине преко својих органа у складу са
Уставом и Законом уређују и обезбеђују обављање и развој комуналних делатности, локални
превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора;
-чланом 2. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/2011 ,104/2016 и
95/2018 ) је дефинисано да су комуналне делатности у смислу овог закона делатности пружања
комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код
којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег
квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем, као и да су
комуналне делатности делатности од општег интереса, али и да је као комунална делатност,
између осталог, дефинисана и делатност приградског превоза путника;
-чланом 4, став 1. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/2011, 104/2016 и
95/2018) је дефинисано да јединица локалне самоуправе, у складу са овим законом, обезбеђује
организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање
комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује
обављање комуналних делатности и њихов развој;
-чланом 4, став 3. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/2011 ,104/2016 и
95/2018) је дефинисано да јединица локалне самоуправе уређује у складу са законом услове
обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и
квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности
обезбеђујући нарочито:
1) одговарајући обухват, обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева
нарочито: здравствену и хигијенску исправност према прописаним стандардима и
нормативима, тачност у погледу рокова испоруке, сигурност и заштиту корисника у
добијању услуга, поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга;
2) развој и унапређивање квалитета и асортимана комуналних услуга, као и
унапређивање организације рада, ефикасности и других услова пружања услуга;
3) сагласност са начелима одрживог развоја, која су дефинисана посебним
законом који уређује одређену комуналну делатност;
4) ефикасно коришћење ресурса и смањење трошкова обављања комуналних
делатности успостављањем сарадње две или више јединица локалне самоуправе и другим
активностима када за то постоји могућност;
5) конкуренцију у обављању делатности;
-чланом 9. став 3. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/2011, 104/2016 и
95/2018) је дефинисано да се поверавање обављања комуналне делатности врши на основу
одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о начину обављања комуналне делатности и
уговора о поверавању, осим када се оснива јавно предузеће;
-чланом 9. став 7. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/2011 ,104/2016 и
95/2018) којим је дефинисано да се на поступак поверавања обављања комуналне делатности
чије се финансирање обезбеђује из буџета јединице локалне самоуправе, односно чије се
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финансирање обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника комуналних
услуга, примењују се одредбе закона којима се уређује јавно-приватно партнерство и концесије;
Кроз организацију обављања приградског линијског превоза путника на територији
општине Србобран потребно је обезбедити првенствено адекватан превоз ђака до школских
установа, као и радника до радних места, али и других категорија грађана општине Србобран, а
који исказују захтеве за коришћењем услуга приградског превоза путника за долазак до циљних
дестинација, односно општина Србобран је дужана да обезбеди потребан обим и квалитет
комуналне делатности јавног превоза у зависности од потреба и материјалних могућности
корисника услуга и материјалних могућности општине, а сходно члану 7. Одлуке о обављању
комуналне делатности линијског превоза путника («Сл.лист општине Србобран» бр. 4/13,
19/2016- др.одлука, 2/17, 8/2019 и 13/2019).
Како општина Србобран нема јавно предузеће које се бави обављањем делатности
приградског линијског превоза путника, неопходно је спровести поступак реализације пројекта
јавно–приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег
интереса из своје надлежности, односно поверавања обављања комуналне делатности линијског
превоза путника у приградском саобраћају на територији општине Србобран, сходно одредбама
Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник РС", Бр. 88/2011, 15/2016 i
104/2016), а како би се обезбедио адекватан превоз ђака до школских установа, као и радника до
радних места, али и других категорија грађана општине Србобран, који исказују захтеве за
коришћењем услуга приградског превоза путника за долазак до циљних дестинација.
Скупштина општине Србобран донела је дана 30.12.2019. године Одлуку о усвајању
Концесионог акта за поверавање обављања делатности приградског превоза путника на
територији Општине Србобран. Ова Одлука објављена је у ''Службеном гласнику општине
Србобран'', бр. 20/19 и јавно је доступна на званичној интернет страници општине Србобран.
На основу свега напред наведеног општина Србобран се определила да спроведе
поступак јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од
општег интереса из своје надлежности, односно да обезбеди обављање комуналне делатности
приградског превоза путника путем закључења јавног уговора са приватним партнером.
5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Уколико су два или више понуђача понудила исту цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који има мању просечну старост аутобуса, који ће бити ангажовани за
обављање поверене делатности приградског превоза путника на територији општине Србобран.
6. ПРЕУЗИМАЊЕ И УВИД У КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију у просторијама
Општинске управе општине Србобран, ул. Трг слободе бр.2, у канцеларији бр. 11, радним данима
у времену од 7 до 15 часова. Конкурсна документација се може преузети и на Порталу јавних
набавки и званичноj интернет страници општине Србобран www.srbobran.rs.
7. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Јавни позив је објављен у ''Службеном гласнику РС'', као и у средству јавног информисања
''Српски телеграф'', на интернет страници Општине Србобран и на Порталу јавних набавки. Рок
за достављање понуда je 14.04.2020. године до 10,00 часова. Понуде се достављају лично или
путем поште у затвореним ковертама са назнаком: 'ПОНУДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
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ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН БР. 40425/2020-II НЕ ОТВАРАТИ'', на адресу: Општина Србобран, ул. Трг слободе бр.2. На полеђини
обавезно написати: назив понуђача, адресу понуђача, број телефона, особу за контакт. Понуде
морају да буду на српском језику и ћириличном писму, осим у оном делу понуде где подаци
морају да се унесу на латиничном писму (регистарске ознаке возила и сл.). Понуда која дође
после истека рока за подношење понуда сматраће се неблаговременом и биће враћена понуђачу
неотворена, без одлагања.
8.МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда Комисија ће извршити истог дана по истеку рока за достављање
понуда у 10,30 часова у просторијама Општине Србобран, ул. Трг слободе бр.2 канцеларија број
11. Представник понуђача може присуствовати јавном отварању понуда при чему мора имати
овлашћење потписано од стране овлашћеног лица (образац XII конкурсне документације).
9.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде, односно одлуке о поништењу
поступка давања концесије је највише 60 дана од истека рока за достављање понуда. Давалац
концесије ће у року од три дана од истека рока за доношење одлуке о избору најповољније
понуде, односно одлуке о поништењу поступка давања концесије, са копијом записника о
отварању и оцени понуда без одлагања доставити сваком понуђачу препорученом пошиљком са
повратницом или на други начин којим достављање може бити доказано и исту објавити на
Порталу јавних набавки и на интернет страници www.srbobran.rs .
10.ОСОБА ЗА КОНТАКТ
Особа за контакт је Мирјана Вујић, e-mail: mirjana.vujic@srbobran48.rs
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ПОГЛАВЉЕ II УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Понуђач који подноси понуду мора да испуњава услове за учестововање у поступку.
Обавезни услови за учествовање у поступку дефинисани су у члану 75. Закона о јавним
набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН).
Право на учешће у поступку има понуђач-привредно друштво или друго правно лице
регистровано за обављање линијског превоза, ако испуњава обавезне услове за учешће у
поступку дефинисане чланом 75. ЗЈН, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) 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
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) 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 (чл. 75.
ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
5) Да има важећу дозволу(решење) за обављање линијског превоза путника.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Понуђач који учествује у поступку, мора испунити додатне услове за учешће у
поступку, у складу са чланом 35. став 2. тачка 4) ЗЈППК, и то:
1) додатни услов у погледу испуњења пословног капацитета:
1.1) Да понуђач поседује системе квалитета од стране акредитоване сертификоване куће:
-ISO 9001:2015 Систем менаџмента квалитетом,
-ISO 14001:2015 Систем менаџмента заштитом животне средине,
-ISO 45001 систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду;
-ISO 39001 Систем управљања безбедношћу друмског саобраћаја;
-ISO 50001 Систем менаджменат енергијом.
1.2.) Услов да је понуђач у периоду од најмање три календарске године (2017,2018,2019) у
континуитету обављао јавни линијски градско-приградски превоз на територији минимално три
локалне самоуправе у Републици Србији, од којих минимално један са елементима концесије;
1.3.) Услов да је превозник обављао редовно поласке у градском и приградском превозу путника
и то минимално 98,5% од укупно пројектованих у протекле три године.
2) додатни услов у погледу испуњења техничког капацитета:
2.1.) Да поседује минимално 8 возила врсте М3/Класа II (аутобус) до 15 година старости у
власништву, по основу уговора о закупу или по основу уговора о лизингу који мора важити још
најмање месец дана по истеку периода на који се уговор о концесији закључује. Од чега је
потребно да минимално 4 возила буду са погоном на Гас (КПГ или ЦНГ). Такође је потребно да
минимално 2 возила буду прилагођена за превоз путника у инвалидским колицима.
2.2.) Да има обезбеђену површину за паркирање на којој је могуће паркирање најмање 8 аутобуса
истовремено, а све на удаљености не већој од 30 км од Србобрана.
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2.3.) Да располаже објектом, који садржи затворен простор за одржавање возила у коме се на
изграђеним каналима за навоз возила или стубним дизалицама, може истовремено вршити
оправка и одржавање најмање 3 соло аутобуса;
3) додатни услов у погледу испуњења кадровског капацитета:
3.1) Да има у сталном радном односу или радно ангажовано по другом основу најмање 14
запослених радника-возача аутобуса, који поседују Сертификат о стручној компетентности и
квалификационој картици возача од којих минимално четири возача поседују положен испит
прве помоћи
3.2) Да има у сталном радном односу или радно ангажовано по другом основу најмање 2
запослена дипломирана саобраћајна инжињера која поседују Сертификат о професионалној
оспособљености лица одговорног за превоз, за послове управљања превозом путника, које је
издало Министарство надлежно за послове друмског саобраћаја.
3.3) Да има у сталном радном односу или радно ангажовано по другом основу минимално једног
запосленог дипломираног машинског инжењера или дипломираног саобраћајног инжењера
задуженог за одржавање возног парка са 5 година искуства у струци.
3.4) Да има у сталном радном односу или радно ангажовано по другом основу минимално једног
запосленог дипломираног економисту са 5 година искуства у струци.
3.5) Да има у радном односу или радно ангажовано по другом основу: 2 аутомеханичара, 2
аутоелектричара и 1 бравара.

3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку, понуђач доказује достављањем следећих
доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих.
Доказ не може бити старији од два месеца пре дана отварања понуда;
3)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Важеће решење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о
испуњавању услова за обављање линијског превоза путника.
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у
поглављу VI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача .
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку понуђач доказује достављањем следећих
доказа:
1)Докази у погледу испуњења пословног капацитета:
1.1. Фотокопија важећих сертификата издатих од стране акредитоване сертификационе куће за
системе квалитета:
-ISO 9001:2015 Систем менаџмента квалитетом,
-ISO 14001:2015 Систем менаџмента заштитом животне средине,
-ISO 45001 систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду;
-ISO 39001 Систем управљања безбедношћу друмског саобраћаја;
-ISO 50001 Систем менаджменат енергијом.
1.2. Фотокопије Уговора од којих је минимално један са елементима јавно – приватног
партнерства са или без елемената концесије чији је предмет линијски (градски и приградски
превоз путника) на територији јединице локалне самоуправе. Званичан податак са списка
одобрених пројеката од стране КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО на
официјелном сајту http://jpp.gov.rs/content/projekti/spisak/spisak-odobrenih-projekata.pdf
1.3. Извештај надлежне локалне самоуправе (од све три локалне самоуправе од којих су
достављене фотокопије уговора о обављању јавног линијског градско-приградски превоза) о
редовности одржавања линија у градском и приградском превозу за период од три године 2017.,
2018., 2019. године.
2)Докази у погледу испуњења техничког капацитета:
2.1. Списак аутобуса, оверен и потписан од стране овлашћеног лица. Очитане саобраћајне
дозволе и потврде о техничкој исправности возила.
2.2. Препис листа непокретности, копија плана катастарске парцеле на којој се налази паркинг
простор. Уговор о подзакупу није валидан. У уговору је потребно навести број катастарске
парцела и доказ о броју паркинг места. Простор за смештај возила мора задовољити минималне
стандарде по возилу и то минимално P1 = 70 (m2/воз) по возилу а за свако возило је обавезно и
обезбедити паркирање.
2.3. Уговор- препис листа непокретности којим се доказује право својине или закупа за
радионицу, оверен од стране надлежног органа или уговор о пословно техничкој сарадњи.
Уколико је основ коришћења радионице уговор о закупу, исти мора да буде закључен на период
од пет година и шест месеци, уколико је закључен после објављивања јавног позива.
3)Докази у погледу испуњења кадровског капацитета:
Списак ангажованих лица са степеном стручне спреме и стеченим звањем и радним
искуством, на меморандуму понуђача, који мора бити потписан од стране овлашћеног лица;
3.1. Фотокопије М образаца, уговора о раду или уговора о радном ангажовању по неком другом
основу; Фотокопије возачких дозвола за возаче, Сертификат о стручној компетентности и
квалификационој картици возача и доказ о положеном испиту прве помоћи за минимално
четири возача.
3.2. Фотокопије М образаца, уговора о раду или уговора о радном ангажовању по неком другом
основу; Фотокопије диплома или уверења о стеченом звању, као и фотокопију Сертификата за
саобраћајног инжењера.
3.3. Фотокопије М образаца, уговора о раду или уговора о радном ангажовању по неком другом
основу;Фотокопије диплома или уверења о стеченом звању за машинског или саобраћајног
инжињера задуженог за одржавање возног парка.
3.4. Фотокопије М образаца, уговора о раду или уговора о радном ангажовању по неком другом
основу; Фотокопије диплома или уверења о стеченом звању за дипломираног економисту.
3.5. Фотокопије М образаца, уговора о раду или уговора о радном ангажовању по неком другом
основу за 2 аутомеханичара, 2 аутоелектричара и 1 бравара.
Уколико понуду подноси конзорцијум, сви чланови конзорцијума у обавези су да
доставе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку из члана 75. став 1. тач. 1)
до 5). Додатне услове конзорцијум испуњава заједно.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре одлучивања да тражи од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
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појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, законском року не достави на увид оригинал или оверену
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неодговарајућу.
Наручилац неће одбити понуду као неодговарајућу, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних
органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача, у смислу члана 78. Закона о јавним
набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у том смислу није у обавези да
подноси доказе који се односе на испуњење неких од обавезних законских услова, и то:
-Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) Закона);
-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 (чл. 75. ст. 1. тач.2) Закона);
-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 (чл. 75. ст. 1. тач.
4) Закона).
У напред наведеном случају, понуђач прилаже фотокопију решење Агенције за привредне
регистре о упису у Регистар понуђача.
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ПОГЛАВЉЕ III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУДИ
Понуда се даје искључиво на обрасцима и прилозима датим у конкурсној документацији.
Сви прилози који чине конкурсну документацију (осим оних који се не достављају или нису
обавезни за достављање) попуњавају се и потписују од стране понуђача. Понуђач подноси
понуду на српском језику. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или
попуњена штампаним словима и потписана од стране одговорног лица. Свако бељење или
подебљавање бројева мора се парафирати од стране понуђача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно, или путем поште, у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара. Понуде се достављају са назнаком: ''ПОНУДА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СРБОБРАН БР. 404-25/2020-II НЕ ОТВАРАТИ'', на адресу: Општина Србобран, ул. Трг
слободе бр.2, 21480 Србобран.
На полеђини обавезно написати: назив понуђача, адресу понуђача, број телефона, особу за
контакт.
У случају да понуду подноси конзорцијум, на коверти је потребно назначити да се ради
о конзорцијуму и навести називе и адресу свих чланова конзорцијума.
3. ПАРТИЈЕ
Поступак није обликован по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Србобран, ул.
Трг слободе бр.2, 21480 Србобран, са назнаком:
„Измена понудe за обављање делатности приградског превоза путника на територији
општине Србобран бр. 404-25/2020-II не отварати'' или „Допуна понудe за обављање
делатности приградског превоза путника на територији општине Србобран бр. 40425/2020-II не отварати'' или „Опозив понудe за обављање делатности приградског превоза
путника на територији општине Србобран бр. 404-25/2020-II не отварати''” или „Измена и
допуна понудe за обављање делатности приградског превоза путника на територији
општине Србобран бр. 404-25/2020-II не отварати''.
На полеђини обавезно написати: назив понуђача, адресу понуђача, број телефона, особу
за контакт.
У случају да понуду подноси конзорцијум, на коверти је потребно назначити да се
ради о конзорцијуму и навести називе и адресу свих чланова конзорцијума.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
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6. КОНЗОРЦИЈУМ
Формирање конзорцијума ради учешћа у поступку доделе јавног уговора дозвољено је, с
тим што се:
1) Ограничава број чланова конзорцијума на два члана и
2) Забрањују се промене у структури конзорцијума, као што је замена чланова, припајање
понуђача конзорцијуму, спајање конзорцијума или распуштање конзорцијума.
Сваки члан конзорцијума може учествовати само у једном конзорцијуму. Члан
конзорцијума не може учествовати у поступку као члан другог конзорцијума или самостални
понуђач.
Приликом разматрања квалификација конзорцијума, наручилац разматра способности
сваког члана конзорцијума и оцењује да ли су квалификације конзорцијума узете заједно
довољне и одговарајуће да се испуне критеријуми за избор.
Уговор о конзорцијуму, који представља обавезан прилог уз понуду уколико понуду
подноси конзорцијум, обавезно садржи следеће елементе:
1. Назив, седишта, МБР, ПИБ, лица овлашћена за заступање чланова конзорцијума,
2. Одредбу да се конзорцијум образује у циљу учешћа у поступку јавно-приватног
партнерства са елементима концесије- поверавање обављања делатности приградског
превоза путника на територији општине Србобран,
3. Одредбу која садржи назив члана конзорцијума који је неограничено одговоран за
реализацију уговорних обавеза и који ће потписати јавни уговор,
4. Одредбу која садржи податке о опису послова сваког од чланова конзорцијума- односно о
релацијама на којима ће чланови конзорцијума обављати превоз, исказане посебно по
члановима конзорцијума,
5. Одредбу која садржи податке о члану конзорцијума коме ће се вршити плаћање по
реализацији уговорних обавеза, са текућим рачуном,
6. Одредбу која садржи податке који ће члан конзорцијума дати средство обезбеђења
7. Одредбу која садржи податке који ће члан конзорцијума потписати уговор са наручиоцем.
7. НАЧИН И УСЛОВИ ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ПРИГРАДСКОГ
ПРЕВОЗА ПУТНИКА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
7.1. Захтев у погледу места пружања услуге
Услуга превоза пружа се на територији општине Србобран, на релацијама које су
наведене у овој конкурсној документацији. Тачно време поласка и доласка утврдиће се редом
вожње. Регистрацију и оверу редова вожње врши Одељење за урбанизам, стамбено комуналне
послове и заштиту животне средине Oпштинске управе Србобран.
7.2. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је 45 дана од дана службеног пријема фактуре, у складу са одредбама Закона
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (''Сл. гласник РС'', бр.
119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019). Плаћање се врши уплатом на текући рачун пружаоца
услуга, на месечном нивоу.
7.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметног поступка, с тим да
ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна понуђена цена без пореза на додату вредност за
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уговорени период.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
9. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
1. Банкарска гаранција за озбиљност понуде
Понуђач, односно конзорцијум, уз понуду прилаже и оригиналну банкарску гаранцију
за озбиљност понуде у износу од 120.000,00 динара, издату од стране пословне банке, као
средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. Банкарска гаранција за озбиљност
понуде мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор и
мора имати исправно попуњен рок, износ и месну надлежност и не може садржати додатне
услове, са роком важности до 30 дана дуже од јавног отварања понуда.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити реализована ако понуђач, односно
конзорцијум, након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду
или у случају одустајања од закључења уговора.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде биће враћена у року од 10 дана од дана
закључења уговора, или по правоснажности одлуке о поништају поступка концесије.
2. Писмо о намерама за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла
Понуђач, односно конзорцијум, уз понуду прилаже и оригинално писмо о намерама за
издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу 600.000,00 динара, издато од
стране пословне банке. У писму о намерама треба бити наведено да ће банкарска гаранција за
добро извршење посла бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на
приговор и да мора имати исправно попуњен рок, износ и месну надлежност и не може
садржати додатне услове, краће рокове од оних које је одредио наручилац, мањи износ од
наведеног, промењену месну надлежност за решавање спорова одређену у моделу Уговора,
нити услове везане за пословну политику банака. У писму о намерама треба стајати да је рок
важења банкарске гаранције 30 дана дужи од дана истека уговореног рока за испуњење
уговорне обавезе. Изабрани понуђач је дужан да достави банкарску гаранцију за добро
извршење посла у моменту закључења уговора. У случају да пословна политика банке не
дозвољава издавање гаранције на 5 година, достављена банкарска гаранција на краћи рок
обавезује превозника да одмах по истеку рока на који важи преда нову банкарску гаранцију, на
исти износ и са истим елементима наведеним у конкурсној документацији и у уговору, под
последицама пропуштања.
Банкарска гаранција ће бити реализована ако пружалац услуге у време важења уговора
не извршава предметну услугу у складу са уговорним одредбама, као и у случају накнаде
могуће штете настале због неиспуњења обавеза из овог Уговора. Наручилац може активирати
банкарску гаранцију и у случају једностраног раскида уговора ван отказног рока од стране
пружаоца услуге.
10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано
лице
може
путем
електронске
поште
на
e-mail:
mirjana.vujic@srbobran48.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, доставити на адресу електронске
поште одговор лицу које је поднело захтев, као и осталим заинтересованим лицима која су
преузела конкурсну документацију. Додатне информације и појашњења биће достављене уз
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конкурсну документацију свим заинтересованим лицима који преузму конкурсну
документацију после постављања захтева за давање додатних информација и појашњења.
Уколико је захтев за давање додатних информација и појашњења стигао на наведену
адресу електронске поште после 15.00 часова, сматраће се да је исти захтев поднет наредног
дана.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона о јавним набавкама.
12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно чланова
конзорцијума.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно чланова конзорцијума, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, односно чланова конзорцијума.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ''најнижа
понуђена цена''.
14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико су два или више понуђача понудила исту цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који има мању просечну старост аутобуса, који ће бити ангажовани за
обављање поверене делатности приградског превоза путника на територији општине Србобран.
15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (образац VI
конкурсне документације).
16. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА-ИСКЉУЧЕНА
Наручилац ће одбити понуду у случају:
1. Да је понуда неприхватљива и неодговарајућа,
2. Да понуђач није доказао да испуњава обавезне и додатне услове за учестовање у
поступку,
3. Да је понуђач понудио рок важења понуде краћи од 60 дана од дана отварања понуда,
4. Да понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
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понуде, нити је могуће упоредити је са другим понудама,
5. Да понуђач није доставио средства обезбеђења уговорних обавеза.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
које има интерес за доделу уговора и које је претрпело или би могло да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама, или Управа за јавне
набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права се
доставља непосредно, на писарницу општине Србобран, или препорученом пошиљком са
повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка, против сваке радње
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина јавног позива
за прикупљање понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење
понуда и ако је подносилац Захтева у складу са чл. 63. ст. 2 Закона о јавним набавкама указао
Наручиоцу на евентуалне недостатке, а Наручилац их није отклонио. Рок за подношење захтева
за заштиту права против одлуке о избору најповољније понуде, односно одлуке о поништају
поступка давања концесије износи 15 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
После доношења одлуке о избору најповољније понуде из члана 40. Закона о јавноприватном партнерству и концесијама, наручилац не може потписати јавни уговор пре истека
периода мировања, који износи 15 дана од дана достављања одлуке о избору најповољније
понуде сваком понуђачу. По истеку периода мировања потписаће се јавни уговор, уколико захтев
за заштиту права није поднет.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да уз Захтев за заштиту права приложи и потврду о уплати
таксе из члана 156. ЗЈН.
Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да садржи следеће елементе:
1.да буде издата од стране банке и да садржи печат банке
2.износ таксе: 120.000,00 динара
3.број рачуна: 840-30678845-06
4.шифра плаћања: 153 или 253
5.сврха: „ЗЗП Општинска управа Србобран“ ЈН 8/2020,
6.корисник: буџет Републике Србије
7.назив уплатиоца, односно подносиоца ЗЗП за којег је извршена уплата таксе
8.потпис овлашћеног лица банке.
Валидни докази о извршеној уплати таксе могу бити и налог за уплату, потврда издата од стране
Министарства финансија- Управе за трезор и потврда издата од стране Народне банке Србије, све
у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичкој
комисији, које је објављено на званичној интернет презентацији Републичке комисије за заштиту
права у поступцима јавних набавки- http://kjn.rs/uputstvo-o-uplati-takse/ .
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
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18. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде, односно одлуке о поништењу
поступка давања концесије је највише 60 дана и почиње да тече даном истека рока за достављање
понуда. Давалац концесије ће у року од три дана од истека рока за доношење одлуке о избору
најповољније понуде, односно одлуке о поништењу поступка давања концесије, са копијом
записника о отварању и оцени понуда исту доставити сваком понуђачу препорученом поштом са
повратницом или на други начин којим достављање може бити доказано.
19. САГЛАСНОСТ НА ЈАВНИ УГОВОР И ЗАКЉУЧИВАЊЕ ЈАВНОГ УГОВОРА
Скупштина општине Србобран, као давалац концесије, доноси одлуку о избору
најповољније понуде за коју ће понудити потписивање јавног уговора о поверавању обављања
комуналне делатности. Скупштина општине Србобран дужна је да на основу оцене о
усаглашености нацрта уговора са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама и са
овом конкурсном документацијом да сагласност на коначни нацрт јавног уговора у року од 30
дана од дана његовог достављања.
Јавни уговор може бити закључен тек по добијању сагласности од стране Скупштине
општине Србобран. Наручилац мора одабраном најповољнијем понуђачу да понуди потписивање
јавног уговора по добијању сагласности од стране Скупштине општине Србобран. Потписивањем
јавног уговора приватни партнер стиче право и преуизма обавезу обављања делатности
приградског превоза путника на територији општине Србобран.
20. ИЗМЕНЕ ЈАВНОГ УГОВОРА
Уговор се може изменити на захтев јавног, односно приватног партнера, по истом
поступку предвиђеном за закључење уговора по одредбама Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама. Скупштина општине Србобран даје сагласност на коначан нацрт
измене и допуне уговора. Јавним уговором је одређен начин и поступак промене цене у
одређеном временском периоду за време трајања уговора, а што је детаљније описано у моделу
уговора.
Измене јавног уговора не могу да обухвате:
1. Предмет уговора,
2. Рок на који је уговор закључен.
У случају промене прописа након закључења јавног уговора, који погоршавају положај
јавног или приватног партнера, уговор се може изменити без ограничења из члана 50. ЗЈППК, у
обиму који је неопходан да се приватни, односно јавни партнер доведе у положај у коме је био у
моменту закључења јавног уговора, с тим да рок трајања јавног уговора ни у ком случају не може
бити већи од 5 година од дана његовог закључења.
21. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА
Полазећи од концепције јавно-приватног партнерства за обављање јавног линијског
превоза путника на територији општине Србобран, која подразумева јавно-приватно партнерство
са елементима концесије без обавеза плаћања концесионе надокнаде од стране јавног и приватног
партнера, одређују се следећа права и обавезе јавног и приватног партнера:
Обавезе приватног партнера су:
-да обезбеди континуирано обављање превоза путника у јавном линијском превозу,
-да организује свој рад и пословање тако да обезбеди квалитет превоза који захтевају услови
утврђени конкурсном документацијом и концесионим актом,
-да послове превоза обавља у складу са одредбама закона који уређује превоз путника у
друмском саобраћају, закона који уређује обављање комуналне делатности, у складу са
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општинском одлуком која регулише превоз путника у приградском саобраћају и другим
прописима који утврђују ову област,
-да надлежном органу за послове саобраћаја Општинске управе Србобран након истека
претходног решења достави ново решење надлежног министарства о испуњености услова за
обављање линијског превоза путника,
-да региструје ред вожње за наведену линију са минималним бројем полазака и минималним
бројем повратка дневно по линији, који ће бити дефинисани у Конкурсној документацији у
процесу јавне набавке услуге,
-да обезбеди поуздану, тачну и редовну услугу на линији према планираном обиму и
регистрованом и овереном реду вожње,
-да у случају поремећаја у вршењу превоза или прекида превоза услед разлога које превозник
није могао да предвиди или спречи, предузме мере на отклањању узрока поремећаја или прекида
и о томе одмах обавести надлежни орган за послове саобраћаја Општинске управе Србобран,
-да обавести надлежни орган за послове саобраћаја Општинске управе Србобран уколико
привремено из оправданих разлога врши одступања од регистрованих линија, за које постоје
регистровани и оверени редови вожње, у погледу скраћења, продужења и/или измене трасе
линија, и такође благовремено информише кориснике услуга, а према законским и подзаконским
актима (оправдани разлози су дефинисани Одлуком о обављању комуналне делатности
линијског превоза путника на територји општине Србобран),
-да обезбеди превоз путника до истека отказног рока од 30 (тридесет) дана, уколико престане са
обављањем делатности линијског превоза путника у приградском саобраћају на регистрованим
линијама, за које постоје регистровани и оверени редови вожње,
-да настоји обезбеђивању развоја и унапређењу обављања поверене делатности.
Права и обавезе јавног партнера су:
-да обезбеди приватном партнеру неометано обављање повереног превоза и коришћење
утврђених стајалишта и аутобуске станице,
-да предузме мере на спречавању обављања превоза другим превозницима којима није поверено
обављање линијског превоза путника на територији општине Србобран,
-да пружи помоћ приватном партнеру око добијања евентуалних потребних дозвола и одобрења,
да предузима мере на отклањању ванредних околности које могу да утичу на несметану
реализацију превоза,
-да одреди трасе, број полазака и режим рада у редовним и ванредним околностима,
-да одређује корекције редова вожње на линији у зависности од промене броја путника (и
услаглашава их са превозником),
-да врши контролу и надзор над обављањем повереног превоза.
Јавним уговором ће се детаљније уредити међусобна права и обавезе јавног и приватног партнера.
Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет концесије и
питања везана за подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и начина
вршења надзора, као и општи услови за коришћење добара и обављање делатности
Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет концесије и
питања везана за подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и начина
вршења надзора, као и општи услови за обављање предметне делатности, дефинисани су
одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 68/2015,
41/2018, 44/2018-др.закон, 83/2018 и 31/2019), Одлуке о обављању комуналне делатности
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линијског превоза путника («Сл.лист општине Србобран», бр. 4/2013, 19/2016- др. одлука,
2/2017, 8/2019 и 13/2019), Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник
РС", Бр. 88/2011, 15/2016 i 104/2016), уз напомену да ће предметна тематика бити дефинисана и
одредбама јавног уговора о поверавању обављања делатности приградског линијског превоза
путника на територији општине Србобран.
Најзначајнија обавеза концесионара према корисницима услуга јесте обезбеђивање
превоза грађана, а пре свега ђака до школа и радника до места запослења, на линијама
приградског линијског превоза путника у оквиру утврђених линија.
Инспекцијски надзор над обављањем делатности приградског линијског превоза путника
на територији општине Србобран обављају надлежне инспекцијске службе (саобраћајна
инспекција, комунална инспекција, и сл.), и др.
Цена комуналне услуге приградског линијског превоза путника
Чаном 15. Одлуке о обављању комуналне делатности линијског превоза путника
(«Сл.лист општине Србобран», бр. 4/2013, 19/2016- др. одлука, 2/2017, 8/2019 и 13/2019) је
дефинисано да се средства за обављање приградског линијског превоза путника обезбеђују из
цене услуге и из буџета општине, као и да ће општинско веће за сваку годину утврдити
категорију лица која ће остварити право на повлашћену вожњу, али и да се цене комуналне
услуге из става 1. наведеног члана образују на основу елемената за образовање цена комуналних
услуга прописаних одговарајућим законом, уз сагласност општинског већа.
Јавни партнер плаћа приватном партнеру накнаду за пружену услугу јавног превоза –
цену из средстава обезбеђених у буџету опшине Србобран.
Месечни приход Превозника се састоји од збира прихода, оставреног у једном календарском
месецу, на линијама јавног превоза путника на територији општине Србобран.
Месечни приход по линији се обрачунава као збир производа, у једном календарском месецу,
оставрених ефективних километара (без нултих километара) и одговарајуће цене по линији
утврђене на основу понуде Превозника (приватног партнера) о висини јединичне цене по линији
на линијама јавног превоза путника на територији општине Србобран.

22. ПРЕСТАНАК ЈПП И ПОСЛЕДИЦЕ ПРЕСТАНКА
Чланом 53, ставом 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник
РС", Бр. 88/2011, 15/2016 i 104/2016) је дефинисан начин престанка ЈПП-а, односно дефинисано
је да ЈПП са или без елемената концесије престаје:
1) испуњењем законских услова;
2) раскидом јавног уговора због јавног интереса;
3) споразумним раскидом јавног уговора;
4) једностраним раскидом јавног уговора;
5) правноснажношћу судске одлуке којом се јавни уговор оглашава ништавим или
поништава.
Чланом 53, ставом 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник
РС", Бр. 88/2011, 15/2016 i 104/2016) је такође дефинисано и да JПП са или без елемената
концесије престаје испуњењем законских услова:
1) истеком рока на који је закључен јавни уговор;
2) смрћу приватног партнера, односно ликвидацијом или стечајем приватног партнера.
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Истим чланом, ставом 3. је дефинисано и да изузетно од става 2. тачка 2) овог члана ЈПП
са или без елемената концесије не мора престати ликвидацијом или стечајем члана конзорцијума,
ако најмање један члан конзорцијума преузме неограничено солидарно обавезу испуњења дела
јавног уговора члана конзорцијума који је ликвидиран, односно над којим је окончан стечајни
поступак, уз претходну сагласност јавног партнера.
23. ПРЕВРЕМЕНИ РАСКИД УГОВОРА
23.1. Превремени раскид јавног уговора због пропуста приватног партнера је дефинисан
чланом 54, ставом 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник РС", Бр.
88/2011, 15/2016 i 104/2016), а у коме се наводи да јавни партнер може једнострано раскинути
јавни уговор у следећим случајевима:
1) ако приватни партнер у случају концесије није платио концесиону накнаду више од два
пута узастопно или континуирано неуредно плаћа концесиону накнаду;
2) ако приватни партнер не обавља јавне радове или не пружа јавне услуге према
стандардима квалитета за такве радове, односно услуге на начин како је договорено јавним
уговором;
3) ако приватни партнер не спроводи мере и радње неопходне ради заштите добра у
општој употреби, односно јавног добра, ради заштите природе и културних добара;
4) ако је приватни партнер дао неистините и нетачне податке који су били одлучујући за
оцену његове квалификованости приликом избора најповољније понуде;
5) ако приватни партнер својом кривицом не започне са извршавањем јавног уговора у
уговореном року;
6) ако приватни партнер обавља и друге радње или пропушта да обави неопходне радње
које су у супротности са јавним уговором;
7) ако је приватни партнер пренео на треће лице своја права из јавног уговора без
претходног одобрења јавног партнера;
8) у другим случајевима у складу са одредбама јавног уговора и општим правилима
облигационог права и прихваћеним правним правилима за конкретну врсту уговора.
Чланом 54, ставом 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник РС", Бр.
88/2011, 15/2016 i 104/2016) је дефинисано да се критеријуми на основу којих јавни партнер
утврђује постојање разлога за раскид јавног уговора из става 1. тач. 2) до 7) овог члана утврђују
јавним уговором.
Ставом 3. истог члана ја дефинисано да пре једностраног раскида јавног уговора, јавни партнер
мора претходно писаним путем упозорити приватног партнера о таквој својој намери и одредити
примерени рок за отклањање разлога за раскид јавног уговора и за изјашњавање о тим разлозима,
где је ставом 4. поменутог члана дефинисано да ако приватни партнер не отклони разлоге за
раскид јавног уговора у року из става 3. овог члана, јавни партнер раскида јавни уговор.
Чланом 54, ставом 5. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник РС", Бр.
88/2011, 15/2016 i 104/2016) је дефинисано да у случају једностраног раскида јавног уговора од
стране јавног партнера, јавни партнер има право на накнаду штете коју му је проузроковао
приватни партнер у складу са општим правилима облигационог права.
Ставом 6. поменутог члана је дефинисано да се на последице превременог раскида јавног уговора
због пропуста приватног партнера примењују посебна правила утврђена јавним уговором као и
општа правила облигационог права.
23.2. Превремени раскид јавног уговора од стране приватног партнера због пропуста јавног
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партнера
Приватни партнер може једнострано раскинути јавни уговор у складу са овим законом,
јавним уговором и општим правилима облигационог права, ако јавни партнер поступа на начин
који доводи до неодрживости уговорног односа или који у потпуности ремети могућности
приватног партнера у спровођењу јавног уговора.
Разлози за раскид дефинишу се јавним уговором.
Пропусти јавног партнера могу бити:
1) експропријација, заплена или одузимање имовине или удела приватног партнера од стране
јавног партнера;
2) пропуст јавног партнера у погледу плаћања доспелих исплата приватном партнеру;
3) кршење обавеза из јавног уговора од стране јавног партнера које у значајној мери ремети или
онемогућује приватног партнера у извршавању уговорних обавеза.
На последице превременог раскида јавног уговора због пропуста јавног партнера
примењују се посебна правила утврђена јавним уговором као и општа правила облигационог
права.
24. ПРЕСТАНАК ЈАВНОГ УГОВОРА
Јавни уговор престаје истеком рока превиђеног јавним уговором као и у другим
случајевима прописаним законом или јавним уговором.
Јавни партнер може приватном партнеру одузети права установљена јавним уговором ако
приватни партнер не извршава уговором преузете обавезе, из разлога јавне безбедности, као и у
случају да се обављањем концесионе делатности угрожава животна средина и здравље људи, а
мере предвиђене посебним прописима нису довољне да се то спречи, на начин и под условима
утврђеним јавним уговором.
25. OБАВЕЗА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА
Понуђач и лице са којим се закључује јавни уговор о поверавању обављања делатности
приградског превоза путника на територији Општине Србобран током важења уговора мора да
испуњава све услове и има права и обавезе прописане:
- Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/2011 и 104/2016, 95/2018)
-Закона о превозу путника у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 68/2015, 41/2018,
44/2018-др.закон, 83/2018 и 31/2019)
- Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама (''Сл. гласник РС'', бр. 88/11, 15/16 и
104/16),
- Законом о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
- Законом о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и
57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља)
- Законом о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04, 36/09, 36/09- др.закон, 72/09др.закон, 43/11- Одлука УС и 14/16,76/2018, 95/2018-др. закон),
- Законом о заштити потрошача (''Сл. гласник РС'', бр. 62/14 и 6/16-др.закон, 44/2018-др.закон),
- Законом о безбедности и здрављу на раду (''Сл. гласник РС'', бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017др.закон),
- као и другим законским и подзаконским прописима у вези са обављањем делатности из
предметне области,
- Статутом општине Србобран (''Сл. гласник општине Србобран'', бр. 4/19),
-Одлуком о обављању комуналне делатности линијског превоза путника («Сл.лист општине
Србобран», бр. 4/2013, 19/2016-др. одлука, 2/2017 ,8/19 и 13/2019).
- Концесионим актом за поверавање обављања делатности приградског превоза путника на
територији Општине Србобран(«Сл.лист општине Србобран», бр. 20/2020),
- овом конкурсном документацијом и закљученим јавним уговором,
- као и другим прописима општине Србобран у вези са обављањем делатности из предметне
области и
- свим важећим нормативима, стандардима и актима из предметне области који се односе на
обављање делатности приградског превоза путника.
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ОБРАЗАЦ I ОБРАЗАЦ (ОБЛИК) ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од ____________ у поступку јавно-приватног партнерства са
елементима концесије- поверавање обављања делатности приградског превоза путника на
територији општине Србобран, бр. 8/2020.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) КОНЗОРЦИЈУМ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о свим члановима
конзорцијума, уколико понуду подноси конзорцијум.
3) ПОДАЦИ О ЧЛАНУ КОНЗОРЦИЈУМА

1)

Назив члана конзорцијума:
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Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена: Табелу „Подаци о члану конзорцијума“ попуњавају само они понуђачи који подносе

као конзорцијум.

1) ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине
Србобран на период од 5 година.
Укупна понуђена цена изражена у динарима без ПДВ-а:*
Словима:
ПДВ :
ПДВ (словима):
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:
Словима:
*уписује се укупна понуђена цена из обрасца III која се односи на период од 5 година.

Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана
од дана отварања понуда

Датум

________________ дана

Понуђач

_______________________
_______________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су
у обрасцу понуде наведени. Уколико понуду подноси конзорцијум, образац понуде потписује
члан конзорцијума који је неограничено одговоран за реализацију уговорних обавеза и који ће
потписати јавни уговор.
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ОБРАЗАЦ II
MOДЕЛ УГОВОРА
ЈАВНИ
УГОВОР
О
ПОВЕРАВАЊУ
ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Закључен дана ______2020.године у Србобрану између:
1. Општине Србобран,ул. Трг слободе бр.2, 21480 Србобран,Матични број 08013438, ПИБ
108490328, коју заступа председник Радивој Парошки(у даљем тексту: Наручилац) и
2._______________________________________________________из_______________________Ул.____
_________________________________, кога заступа ___________________________( у даљем тексту:
Превозник).
- матични број: ______________
- текући рачун: __________________________________
- ПИБ: _____________________
ЧЛАН КОНЗОРЦИЈУМА (у случају да понуду подноси конзорцијум уписати податке о члану
конзорцијума).
_____________________________________________________________ из
_____________________Ул.____________________________
- матични број: ______________
- текући рачун: ______________
- ПИБ: _____________________

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим уговором уговорне стране детаљно уређују међусобна права и обавезе на реализацији
обављања поверене комуналне делатности приградског превоза путника у друмском саобраћају на
територији Општине Србобран, а по спроведеном поступку јавно-приватног партнерства са елементима
концесије.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет уговора је поверавање обављања комуналне делатности приградског превоза путника у
друмском саобраћају аутобусима (возила врсте М3 класа II ) на територији Општине Србобран у целини
(у даљем тексту: превоз) Превознику.
Члан 3.
Поверавање обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији
Општине Србобран врши се на период од 5(пет) година, почев од наредног дана од дана закључења
уговора.
Услуга превоза, пружа се на територији Општине Србобран, на линији и под условима детаљно
наведеним у Конкурсној документацији (у даљем тексту: Конкурсна документација), Концесионом акту
за поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Србобран и
овим уговором, са детаљно утврђеним режимом саобраћаја, односно минималним бројем полазака на
линијама, односно релацијама, условима и др. у вези предмета Уговора.

РОК УГОВАРАЊА И РЕЖИМ ПРЕВОЗА
Члан 4.
Овим уговором Наручилац поверава Превознику обављање комуналне делатности превоза на
период од 5 (пет) година, а Превозник прихвата обављање ове делатности са свим правима и обавезама
утврђеним овим уговором, законским и другим прописима и актима Наручиоца.
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Превозник коме је овим уговором поверено обављање превоза путника може почети са
обављањем превоза ако има регистрован и оверен ред вожње на успостављеној линији и доказ о
исправности возила са којим врши превоз.
Предмет овог уговора обављаће се у режиму превоза (линија, стајалишта, броја полазака, врста
возила и др.) детаљно утврђеним Концесионим актом, Конкурсном документацијом и овим Уговором у
предметном поступку, и то на линији:
Србобран-Надаљ
1. Србобран - Турија (грађевински реон Србобран и ванграђевински реон до уласка у Турију), Турија –
Надаљ (грађевински реон Турија и ван грађевински реон до уласка у Надаљ), Надаљ- Надаљска
раскрсница (грађевински реон Надаљ и ванграђевински реон до раскрснице), у оба правца.
Број и сатница полазака и долазака возила на успостављеној линији и други елементи које садржи
ред вожње биће утврђени регистрованим и овереним редом вожње од стране Наручиоца, у складу са
режимом превоза (линија, релацијa, километража, стајалишта, број полазака, врста возила и др.) из
Концесионог акта и Обрасца VII- ''Опис предмета концесије'' из Конкурсне документације која је
саставни део овог уговора на начин, по поступку и роковима прописаним Одлуком о обављању
комуналне делатности линијског превоза путника («Сл.лист општине Србобран», бр. 4/2013, 19/2016-др.
одлука, 2/2017 ,8/19 и 13/2019).
Преглед општинских путних праваца и улица који ће превозник користити приликом обављања
приградског линијског превоза путника на територији општине Србобран дат је детаљно у Концесионом
акту и Конкурсној документацији.
РЕД ВОЖЊЕ
Члан 5.
Превозник не може да отпочне са услугом превоза пре регистровања и овере реда вожње од
стране Наручиоца.
Регистрацију и оверу реда вожње врши Општинска управа општине Србобран – Одељење за
урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средин.
УСЛОВИ ПРЕВОЗА КОРИСНИКА СА ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА ПРЕВОЗНИКА ПРЕМА
КОРИСНИЦИМА УСЛУГА- ПУТНИЦИМА И ИЗЈАШЊЕЊЕ ПУТНИКА О КВАЛИТЕТУ
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
Члан 6.
Средства за обављање приградског линијског превоза путника обезбеђују из цене услуге и из
буџета општине, с тим што ће Скупштина општине посебном одлуком утврдити категорију лица која ће
остварити право на повлашћену вожњу и исту доставити Превознику.
Превозник не сме да наплаћује карте од путника за које је Скупштина општине Србобран
утврдила да имају право на повлашћену вожњу.
Превозник не сме ускратити пружање услуге путницима.
Превозник је одговоран за сигурност, безбедност и осигурање путника.
Превозник је дужан да о отпочињању превоза путника благовремено обавести кориснике превоза
путем средстава јавног информисања или на други одговарајући начин.
Члан 7.
Корисници услуга превоза могу се континуирано у току године изјашњавати о квалитету
пружених услуга достављањем примедби, сугестија и предлога преко интернет странице општине
Србобран.
Надлежни орган управе Општине Србобран са достављеним примедбама, сугестијама и
предлозима поступиће на начин прописан законом којим је уређено обављање комуналних делатности
и другим прописима и актима наручиоца.
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КВАЛИТЕТ И СТАНДАРДИ ОБАВЉАЊА ПРЕВОЗА И ДР.
Члан 8.
Превозник се обавезује да ће поверену комуналну делатност приградског превоза путника на
територији Општине Србобран обављати стручно и квалитетно, сагласно прописаним и утврђеним
техничким, технолошким, санитарним и другим стандардима, у свему у складу са законским и другим
прописима, Концесионим актом, Конкурсном документацијом, актима наручиоца и овим Уговором.
Превозник је дужан да омогући овлашћеном лицу Наручиоца, као и другом овлашћеном лицу, да
предузме све радње и мере потребне ради утврђивања и контроле квалитета, благовремености и
испуњења других обавеза Превозника у вези обављања комуналне делатности приградског превоза
путника на територији Општине Србобран, односно пружање услуга превоза, као и контроле испуњавања
обавеза Превозника из овог Уговора.
У случају утврђених мањкавости у квалитету обављања комуналне делатности приградског
превоза путника на територији Општине Србобран, односно пружања услуга (лошији квалитет услуга),
или други недостатак, као и неиспуњење обавеза из овог Уговора, Превозник је дужан да, без одлагања,
отклони те недостатке и одмах приступи испуњењу уговорних и других обавеза, под последицом
пропуштања.
Члан 9.
Превозник мора да испуњава минимални захтевани квалитет и стандард услуга при обављању
превоза, који су утврђени Конкурсном документацијом, Концесионим актом, јавним позивом,
прописима, као и актима наручиоца и овим Уговором, за све време трајања овог уговора.
Превозник је дужан да услугу врши само са оним возилима са којима је учествовао у поступку
јавне набавке.
Уколико превозник жели да изврши измену или допуну возног парка по закључењу уговора,
дужан је да о томе обавести наручиоца. Возила којима се допуњује или мења возни парк морају
задовољавати у погледу техничке исправности и не могу бити другачијих техничких карактеристика од
описа из конкурсне документације, у ком случају наручилац може прихватити захтев превозника за
измену и допуну возног парка, што се не сматра изменом уговора у смислу члана 50. ЗЈППК.
Члан 10.
Превозник не може уступати линије другим превозницима.
Уговорне стране констатују да Превозник има у својини или на коришћење по основу уговорног
односа возила потребна за пружање услуге (аутобусе), са техничким карактеристикама из јавног позива и
конкурсне документације.
Превозник се обавезује да ће у циљу обављања поверене комуналне делатности превоза извршити
улагања у набавку нове опреме, односно вршити занављање возног парка у складу са овим уговором и
конкурсном документацијом.
Уговорне стране констатују да је Превозник кадровски оспособљен за обављање поверене
комуналне делатности превоза, по структури радних места и броју запослених, уз обавезу одржавања
обима кадровског капацитета ради извршења овог Уговора.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 11.
Права и обавезе јавног парнера, као наручиоца, су:
-региструје и овери ред вожње по захтеву Превозника из овог уговора, најкасније у року од пет дана од
дана подношења потпуног и оправданог захтева, ради обезбеђења услова за почетак превоза,
-да реализује средство обезбеђења у случају неиспуњења обавеза из јавног уговора,
-да једнострано раскине уговор услед околности насталих кривицом приватног партнера, уколико
приватни партнер није отклонио еветуалне недостатке после писаног упозорења.
-да редовно измирује обавезе према приватном партнеру,
-да обезбеди лице које ће вршити надзор над радом приватног партнера,
-да захтева да се превоз врши возилима која задовољавају у погледу квалитета,
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Члан 12.
Поред права и обавеза прописаних претходним чланом овог Уговором, Наручилац се обавезује и
да:
-да обезбеди приватном партнеру неометано обављање повереног превоза и коришћење утврђених
стајалишта и аутобуске станице без накнаде,
-да предузме мере на спречавању обављања превоза другим превозницима којима није поверено
обављање линијског превоза путника на територији општине Србобран,
-да пружи помоћ приватном партнеру око добијања евентуалних потребних дозвола и одобрења,
-да предузима мере на отклањању ванредних околности које могу да утичу на несметану реализацију
превоза,
-да одреди трасе, број полазака и режим рада у редовним и ванредним околностима,
-да одређује корекције редова вожње на линији у зависности од промене броја путника (и услаглашава их
са превозником),
-да врши контролу и надзор над обављањем повереног превоза.
-промена реда вожње трасе и траснпортног рада а прем томе и корекције цене се не сматрају променан
уговора
-по истеку календарског месеца, плаћа превознику накнаду за пружену услугу- цену, на начин и у року
утврђеним овим уговором и законским прописима;
-испуњава и друге обавезе прописане овим Уговором, законским и другим прописима и подзконским
актима и актима Наручиоца.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА
Члан 13.
Права и обавезе Превозника су:
-да обезбеди континуирано обављање превоза путника у јавном линијском превозу,
-да организује свој рад и пословање тако да обезбеди квалитет превоза који захтевају услови утврђени
конкурсном документацијом и концесионим актом,
-да послове превоза обавља у складу са одредбама закона који уређује превоз путника у друмском
саобраћају, закона који уређује обављање комуналне делатности, у складу са општинском одлуком која
регулише превоз путника у приградском саобраћају и другим прописима који утврђују ову област,
-да надлежном органу за послове саобраћаја Општинске управе Србобран након истека претходног
решења достави ново решење надлежног министарства о испуњености услова за обављање линијског
превоза путника,
-да региструје ред вожње за наведену линију са минималним бројем полазака и минималним бројем
повратка дневно по линији
-да обезбеди поуздану, тачну и редовну услугу на линији према планираном обиму и регистрованом и
овереном реду вожње,
-да у случају поремећаја у вршењу превоза или прекида превоза услед разлога које превозник није могао
да предвиди или спречи, предузме мере на отклањању узрока поремећаја или прекида и о томе одмах
обавести надлежни орган за послове саобраћаја Општинске управе Србобран,
-да обавести надлежни орган за послове саобраћаја Општинске управе Србобран уколико привремено из
оправданих разлога врши одступања од регистрованих линија, за које постоје регистровани и оверени
редови вожње, у погледу скраћења, продужења и/или измене трасе линија, и такође благовремено
информише кориснике услуга, а према законским и подзаконским актима (оправдани разлози су
дефинисани Одлуком о обављању комуналне делатности линијског превоза путника на територји
општине Србобран),
-да обезбеди превоз путника до истека отказног рока од 30 (тридесет) дана, уколико престане са
обављањем делатности линијског превоза путника у приградском саобраћају на регистрованим линијама,
за које постоје регистровани и оверени редови вожње,
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-да настоји обезбеђивању развоја и унапређењу обављања поверене делатности.
-да накнади евентуалну штету нанету трећим лицима, која је настала његовом кривицом, или пропустом,
-да једнострано раскине уговор услед околности насталих кривицом јавног партнера,
Поред права и обавеза наведених у претходном ставу овог Уговора, Превозник се обавезује под
последицама пропуштања и да:
-редовно занавља возни парк као у чл. 10. овог уговора и исти одржава;
-пријем путника у возило и искрцавање путника врши искључиво на аутобуским стајалиштима;
-да лицима која у складу са општинском одлуком остварују право на повлашћену вожњу изда
одговарајућу легитимацију;
-поступа као добар и савестан привредник;
-да преузима и испуњава и све друге обавезе из овог Уговора, прописа и аката наручиоца.
Члан 14.
Превозник је дужан да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује:
1) усклађеност испуњења обавеза према Закону о јавним предузећима, усклађеност пословања и пружања
услуга према Закону о комуналној делатности, Закону о јавно-приватном партнерству и концесијама,
Закону о привредним друштвима, Закону о јавној својини, Закону о буџетском систему и другим
законским и подзаконским актима, и Одлуке о обављању комуналне делатности линијског превоза
путника («Сл.лист општине Србобран» бр. 4/13, 19/2016- др.одлука, 2/17, 8/2019 и 13/2019), као и према
другим релевантним прописима и општим и другим актима, овим уговором и добрим пословним
обичајима;
2) трајно и несметано пружање комуналне услуге приградског превоза путника на територији Општине
Србобран корисницима услуга под условима и на начин уређен законом, другим прописом, стандардом,
нормативом и другим актима Наручиоца;
3) прописани и уговорени обим и квалитет комуналних услуге приградског превоза путника на
територији Општине Србобран, који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника услуга
у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са важећим прописима;
4) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који
служе за обављање комуналне делатности;
Члан 15.
Превозник је прекршајно одговоран уколико не примењује одредбе овог Уговора, Закона о
комуналним делатностима, Закона о превозу путника у друмском саобраћају и друге законске и
подзаконске прописе, као и друге посебне одлуке Скупштине општине Србобран о утврђеним
прекршајним и другим казнама у вези превоза, Одлуке о обављању комуналне делатности линијског
превоза путника («Сл.лист општине Србобран» бр. 4/13, 19/2016- др.одлука, 2/17, 8/2019 и 13/2019), а у
којима су прописане одговорности и прекршајне казне.

РАСПОДЕЛА РИЗИКА
Члан 16.
Наручилац сноси трошкове превоза и ризик ликвидности, који представља вероватноћу настанка
негативних последица на обављање поверене комуналне делатности од стране Превозника услед
неспособности Наручиоца да благовремено испуњава текуће финансијске обавезе.
Корекције цена вршиће се на месечном нивоу када кумулативно од момента склапања уговора
поједини параметри који учествују у цени узрокују укупну промену цене већу од + 3% у односу на
почетну цену и то по следећој методологији поређења трошкова.
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Параметри за корекцију цена

ознака

% Утицај
на цену

Начин праћења параметара

VE

13

Званична курсна листа НБС

CED

37

Званичан ценовник НИС АД за
регион Централне Србије

Просечна вредност три просечне бруто
зараде по запосленом у Републици
Србији

BZ

37

Званични статистички
извештај РЗС.

Пораст потрошачких цена на мало у
Ребуплици Србији

PPC

13

Званични статистички извештај
РЗС.

Званичан средњи курс еура

Малопродајан цена евро дизела

Превозник сноси следеће ризике везане за поверавање обављања комуналне делатности:
- Превозник преузима одговорност за трошкове садржане у структури цене.
- Технички ризик, који представља недекватну техничку опремљеност (мањи број возила и возача,
техничка неисправност возила и др.);
- Ризик ликвидности, који представља вероватноћу настанка негативних последица на обављање
поверене комуналне делатности од стране Превозника услед неспособности Превозника да
благовремено испуњава текуће финансијске обавезе;
- Инвестициони ризик, који представља вероватноћу настанка негативних последица на обављање
поверене комуналне делатности од стране Превозника услед улагања које је Превозник предузео;
- Ризик управљања, који представља вероватноћу настанка негативних последица на обављање
поверене комуналне делатности од стране Превозника услед неодговарајућег корпоративног
управљања Превозника;
- Оперативни ризик, који представља вероватноћу настанка негативних последица на обављање
поверене комуналне делатности од стране Превозника услед пропуста у раду запослених,
неодговарајућих унутрашњих процедура и процеса, неадекватног управљања информационим и
другим системима.
Превозник предузима мере управљања ризицима из овог члана, а ради обезбеђења испуњења
овог уговора у целости.
Мере управљања ризицима из овог члана укључују постављање циљева, идентификацију
ризика, процену ризика, поступање са ризицима и надзор ризика, документовање и извештавање о
ризицима, са одговарајућим овлашћењима, дужностима и одговорностима органа, тела и овлашћених
лица Превозника.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 17.
Уговорне стране констатују да јединична цена по поласку из понуде јавног партнера
износи_______ динара без ПДВ-а,_______износ ПДВ- а,_______ динара са ПДВ-ом.
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Укупно понуђена цена у уговореном периоду за јавни линијски превоз у Општини Србобран
а) на годишњем нивоу износи____________________ динара без ПДВ- а,___________износ ПДВа,______________________ динара са ПДВ-ом.
б) у периоду важења уговора (5 година) износи__________________________ динара без ПДВа,_______________износ ПДВ-а,_________________________ динара са ПДВ
Обавезе Јавног партнера које доспевају у наредним годинама, све до истека периода важности
овог Уговора, реализоваће се највише до износа средстава која ће бити одобрена за сваку наредну
буџетску годину, на основу претходно прибављене сагласности Општинског већа, а по предлогу одељења
општинске управе надлежног за послове финансија.
Члан 18.
Јавни партнер плаћа приватном партнеру накнаду за пружену услугу јавног превоза – цену из
средстава обезбеђених у буџету опшине Србобран, колико буду износили за уговорени период.
Месечни приход Превозника се састоји од збира прихода, оставреног у једном календарском
месецу, на линијама јавног превоза путника на територији општине Србобран.
Месечни приход по линији се обрачунава као збир производа, у једном календарском месецу,
оставрених ефективних полазака ( без нултих километара) и одговарајуће цене по поласку утврђене на
основу понуде Превозника (приватног партнера) о висини јединичне линије на линијама јавног превоза
путника на територији општине Србобран.
Плаћање се врши у року од 45 дана, почев од првог наредног дана од дана службеног пријема
фактуре приватног партнера, у складу са одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун Превозника број:________________________, на
месечном нивоу по истеку календарског месеца за тај месец, уз испуњеност услова из овог члана.
Приватни партнер, превозник, се обавезује да наручиоцу достави фактуру за пружену услугу у
законском року, заједно са документацијом о обављеном јавном превозу путника на територији општине
Србобран, најкасније до 5-ог у месецу за предходни месец.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 19.
Уговорне стране констатују да је Превозник у својству понуђача у својој понуди приложио и
оргиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 120.000,00 динара са роком важности
до 20 дана дуже од дана јавног отварања понуде, коју се наручилац обавезује да врати Превознику у
року од десет дана од дана закључења овог уговора или по правоснажности одлуке о поништењу
поступка поверавања делатности превоза.
Члан 20.
Превозник се обавезује да при ступању на снагу овог Уговора преда наручиоцу оригиналну
банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 600.000,00 динара, издату од стране пословне
банке. Банкарска гаранција за добро извршење посла треба бити безусловна, неопозива, наплатива на
први позив и без права на приговор и да мора имати исправно попуњен рок, износ и месну надлежност и
не може садржати додатне услове, краће рокове од оних које је одредио наручилац, мањи износ од
траженог, промењену месну надлежност за решавање спорова одређену у овом Уговору, нити услове
везане за пословну политику банака. У гаранцији треба стајати и да је рок важења банкарске гаранције
30 дана дужи од дана истека уговора (5 година од дана закључења уговора, плус 30 дана).
У случају да пословна политика банке не дозвољава издавање гаранције на 5 година,
достављена банкарска гаранција на краћи рок обавезује превозника да одмах по истеку рока на који
важи гаранција преда нову банкарску гаранцију, на исти износ и са истим елементима наведеним у
конкурсној документацији и у уговору.
Банкарска гаранција за добро извршење посла ће бити реализована ако Превозник у време
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важења уговора не извршава предметну услугу у складу са уговорним одредбама, као и у случају
накнаде могуће штете настале због неиспуњења обавеза из овог Уговора.
Наручилац може активирати банкарску гаранцију и у случају једностраног раскида уговора ван
отказног рока од стране пружаоца услуге.
Банкарска гаранција, уколико није активирана, враћа се превознику по престанку уговора због
истека уговореног рока или споразумног раскида овог уговора.
ОСИГУРАЊЕ
Члан 21.
Превозник је дужан да, у складу са законом, закључи уговор са привредним субјектом
регистрованим за обављање делатности осигурања о обавезном осигурању возила и осигурању путника.
КОНТИНУИТЕТ У ПРЕВОЗУ И НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА У СЛУЧАЈУ
ПРЕКИДА ПРЕВОЗА
Члан 22.
Превозник је дужан да свој рад и пословање организује у складу са одредбама овог Уговора,
тако да континуирано и несметано пружа услуге превоза путника корисницима, у прописаном обиму,
врсти и квалитету.
У случају изненадног застоја или краћег поремећаја у саобраћају, превозник је дужан да
организује превоз на начин да путници у најмањој могућој мери осете последице поремећаја, односно
да у што краћем року предузме мере за поновно успостављање редовног превоза.
У случају прекида саобраћаја због квара возила, превозник је дужан да путницима омогући да са
истим возним картама наставе започету вожњу другим возилом.
Превозник је дужан да у случају неисправности возила исто уклони из саобраћаја у најкраћем
року.
Члан 23.
Превозник се мора придржавати овереног и регистрованог реда вожње.
У току важења реда вожње, превоз путника може се привремено обуставити или изменити:
1) у случају прекида саобраћаја због више силе (снежни наноси, последице поплава, знатнија
оштећења улица, путева и путних објеката, саобраћајне незгоде и сл.) илиизвођењарадова на
реконструкцији пута;
2) због мера надлежног републичког или општинског органа управе које непосредно утичу на
ограничење саобраћаја, док те мере трају.
Превозник је дужан да, пре почетка обуставе или измене превоза из става 2.овог члана о томе
обавести надлежни орган управе, а преко средстава јавног информисања и кориснике превоза.
Члан 24.
Превозник је дужан да у случају прекида или смањеног обима обављања превоза путника
насталог због непредвиђених околности (хаварија, елементарне непогоде и сл.) или штрајка, о томе
одмах обавести Наручиоца и да уз обавештење достави предлог начина обављања превоза путника у
складу са потребама и мере за отклањање насталих последица, као и друге потребне мере за наставак
пружања услуге.
У случају прекида или смањеног обима обављања превоза путника насталог због штрајка,
превозник је дужан да уз обавештење достави одлуку о ступању у штрајк, изјаву о начину обезбеђивања
минимума процеса рада и редове вожње за време трајања штрајка.
На основу добијеног обавештења, Наручилацће одлучити о предузимању мера за отклањање насталих
последица, као и других потребних мера за наставак пружања услуге.
Члан 25.
Превозник се обавезује да у случају прекида обављања превоза путника због штрајка поступи на
начин и са правима и обавезама прописаним Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама,
Законом о комуналним делатностима, Законом о штрајку, Закона о безбедности саобраћаја на путевима,
Законом о јавним предузећима и другим законским прописима, као и другим прописима и актима
Наручиоца.
ИЗМЕНА УГОВОРА
Члан 26.
Уговор се може изменити на захтев јавног, односно приватног партнера, по истом поступку
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предвиђеном за закључење уговора по одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама.
Скупштина општине Србобран даје сагласност на коначан нацрт измене и допуне уговора. Јавним
уговором је одређен начин и поступак промене цене у одређеном временском периоду за време трајања
уговора, а што је детаљније описано у члану 16 овог уговора.
Измене јавног уговора не могу да обухвате: Предмет уговора ни Рок на који је уговор закључен.
У случају промене прописа након закључења јавног уговора, који погоршавају положај јавног или
приватног партнера, уговор се може изменити без ограничења из члана 50. ЗЈППК, у обиму који је
неопходан да се приватни, односно јавни партнер доведе у положај у коме је био у моменту закључења
јавног уговора, с тим да рок трајања јавног уговора ни у ком случају не може бити већи од 5 година од
дана његовог закључења.
ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 27.
Уговор престаје да важи у следећим случајевима:
-испуњењем законских услова, односно истеком рока на који је закључен јавни уговор или ликвидацијом
или стечајем Превозника, с тим да уговор не мора престати да важи ликвидацијом или стечајем члана
конзорцијума, ако најмање један члан конзорцијума преузме неограничено солидарно обавезу испуњења
дела јавног уговора члана конзорцијума који је ликвидиран, односно над којим је окончан стечајни
поступак, уз претходну сагласност Наручиоца,
-раскидом јавног уговора због јавног интереса,
-једностраним раскидом јавног уговора,
-споразумним раскидом јавног уговора,
-правноснажношћу судске одлуке којом се јавни уговор оглашава ништавим или поништава.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 28.
Наручилац има право превременог једностраног раскида уговора са отказним роком од 60 дана у
следећим случајевима:
 ако Превозник својим кривицом не почне са пружањем услуге у уговореном року;
 ако Превозник не обавља континурано превоз или обавља превоз супротно регистрованом и
овереном реду вожње,
 ако Превозник не пружа услуге према стандардима квалитета за такве услуге на начин како
је договорено овим уговором;
 ако Превозник престане да испуњава прописане услове за обављање поверене делатности
превоза;
 ако Превозник не обавља превоз у уговореном обиму;
 ако се превоз обавља возилима која не испуњавају услове из јавног позива и конкурсне
документације, као и возилима која нису пријављена у возни парк;
 ако је Превозник дао неистините и нетачне податке који су били одлучујући за оцену
његове квалификованости приликом избора најповољније понуде;
 ако је Превозник пренео на треће лице своја права из овог уговора без претходног одобрења
наручиоца;
 ако достави нетачне податке у месечним извештајима;
 ако Превозник не спроводи мере и радње неопходне ради заштите добра у општој употреби,
односно јавног добра, ради заштите природе и културних добара;
 ако Превозник обавља и друге радње у супротности са овим уговором или пропушта да
обави неопходне радње за које се обавезао овим уговором;
 ако Превозник, по истеку рока важења решења о испуњености услова за обављање
линијског превоза, издатог од стране надлежног министарства, не достави важеће решење о
испуњености услова за обављање линијског превоза, издато у складу са одредбама Закона о
превозу путника у друмском саобраћају на начин и у року прописаним овим Уговором;
 ако је Превозник предао банкарску гаранцију која гласи на краћи рок од рока прописаног
овим Уговором а исту не обнови и не достави наручиоцу одмах по истеку претходне
гаранције;
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ако превозник поступа супротно прописаним обавезама, законским и подзаконским
прописима, актима наручиоца и овим уговором;
 ако Превозник не поштује и све друге обавезе преузете овим уговором, као и у другим
случајевима у складу са одредбама овог уговора и општим правилима облигационог права и
прихваћеним правним правилима за ову врсту уговора.
Пре покретања поступка једностраног раскида уговора, наручилац је у обавези да писаним путем
упозори превозника и да му да примерен рок у оквиру отказног рока за отклањање разлога за раскид
уговора и за изјашњавање о тим разлозима. Ако превозник не отклони разлоге за раскид уговора у
остављеном року, наручилац ће раскинути уговор.
Упозорење из претходног става упућује Председник општине, на предлог надлежних органа
општине Србобран.
Предлог мора садржати образложене и јасно аргументоване и утврђене разлоге због који се
утврђује постојање разлога за раскид овог уговора.
Члан 29.
Одлуку о једностраном раскиду уговора доноси Скупштина општине Србобран.
Обавештење о раскиду уговора са Одлуком о једностраном раскиду уговора наручилац доставља
Превознику без одлагања.
У случају једностраног раскида овог уговора, Наручилац има право на накнаду штете коју му је
проузроковао превозник у складу са општим правилима облигационог права.
Члан 30.
Превозник се обавезује да обавља превоз за све време отказног рока из овог уговора, у
потпуности у складу са законским прописима и овим уговором.
Члан 31.
Превозник има право превременог једностраног раскида уговора са отказним роком од 60 дана
ако наручилац поступа на начин који доводи до неодрживости уговорног односа или који у потпуности
ремети превозника у спровођењу овог уговора, у следећим случајевима:
-уколико наручилац не плати испостављену, исправну, потпуну и усаглашену фактуру, издату од стране
Превозника у складу са овим Уговором, у року изчлана 18.став 2. овог Уговора ни по накнадном,
писаном позиву Превозника ;
-експропријација, заплена или одузимање имовине или удела приватног партнера од стране јавног
партнера;
-уколико дође до кршења обавеза из овог уговора од стране наручиоца које у значајној мери ремете или
онемогућују превозника у извршавању уговорних обавеза;
На последице превременог раскида јавног уговора због пропуста наручиоца примењују се правила
утврђена овим уговором и општа правила облигационог права.
Члан 32.
Уговорне стране могу извршити споразумни раскид овог уговора. Сагласност на нацрт споразумног
раскида уговора даје Скупштина општине Србобран.
Члан 33.
Уговорне стране су у обавези да обавесте кориснике услуга приградског (линијског) превоза
путника о престанку важења уговора.
НАДЗОР НАД РЕАЛИЗАЦИЈОМ УГОВОРА
Члан 34.
Надзор над реализацијом уговора у смислу Уредбе о надзору над реализацијом јавних уговора о
јавно-приватном партнерству (''Сл. гласник РС'', бр. 47/2013) врши Општина Србобран, Општинска
управа - Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
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Члан 35.
У случају евентуалног спора по овом Уговору, уговорне стране ће настојати да спорна питања
решавају споразумно.
Уколико то није могуће, спор ће се решавати пред Привредним судом у Сомбору, све уз
примену права Републике Србије.
ЗАВРШНЕ И ДРУГЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Саставни део овог уговора је понуда Превозника.
Члан 37.
Уговорне стране сагласне су да ће се за све што није предвиђено овим Уговором примењивати
одредбе Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, Закона о јавним набавкама, Закона о
локалној самоуправи, Закона о облигационим односима, Закона о превозу путника у друмском саобраћају
Закона о комуналним делатностима, Закона о јавним предузећима, Закона о штрајку, Уредбе о надзору
над реализацијом јавних уговора о јавно-приватном партнерству,Одлуке о обављању комуналне
делатности линијског превоза путника («Сл.лист општине Србобран», бр. 4/2013, 19/2016-др. одлука,
2/2017 ,8/19 и 13/2019), као и други одговарајући законски и подзаконски акти и акти наручиоца.
Члан 38.
Овај Уговор се примењује почев од дана закључења.
Уговорне стране закључују овај Уговор слободном аутономном вољом.
Уговорне стране комуникацију по овом уговору (захтеви, извештавање, обавештавање и др.)
врше у писаном облику.
Члан 39.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) једнаких примерка од којих је за наручиоца 4 (четири), а за
превозника 2 (два) примерка. Сваки уредно потписан примерак овог Уговора има значење оригинала и
производи подједнако правно дејство

ПРЕВОЗНИК

НАРУЧИЛАЦ

_____________________

____________________

Напомена: уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране и потпише, чиме потврђује да
прихвата елементе истог.
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ОБРАЗАЦ III ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
У овом обрасцу понуђач исказује структуру јединичне цене и укупну понуђену цену.
ОБРАЗАЦ БРОЈ III-1 СТРУКТУРА ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ
1. Образац структуре цене за релације на којима се врши превоз.

Јединична цена по полску из понуде јавног партнера износи_____________ динара без ПДВа,_______износ ПДВ- а,_________________ динара са ПДВ-ом.

трошак

динара

%

Трошкови горива
Остало (навести ):

УКУПНО: ______________ динара

Датум:

Потпис понуђача
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OБРАЗАЦ БРОЈ III-2 УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Р.БР.

РЕЛАЦИЈА

Укупан
број
полазака на
годишњем
нивоу у оба

правца
2.

Србобран
Турија, Турија Надаљ,НадаљНадаљска
раскрсница у оба
правца

Цена без
ПДВ-а по
поласку

Укупна
понуђена цена
на годишњем
нивоу
без
ПДВ-а (цена
по поласку х
број полазака)

5288

Укупна понуђена
цена за 5 година
без ПДВ-а

Врста возила

Аутобус

Уговорне стране констатују да јединична цена по поласку из понуде јавног партнера
износи____________ динара без ПДВ-а,________износ ПДВ- а,__________ динара са ПДВ-ом.
Укупно понуђена цена у уговореном периоду за јавни линијски превоз у Општини Србобран а)
на годишњем нивоу износи__________________ динара без ПДВ- а,_____________износ ПДВа,______________________ динара са ПДВ-ом.
б) у периоду важења уговора (5 година) износи__________________________ динара без ПДВа,_______________износ ПДВ-а,_________________________ динара са ПДВ
Обавезе Јавног партнера које доспевају у наредним годинама, све до истека периода важности
овог Уговора, реализоваће се највише до износа средстава која ће бити одобрена за сваку
наредну буџетску годину, на основу претходно прибављене сагласности Општинског већа, а по
предлогу Одељења Општинске управе надлежне за послове финансија.

Датум:

Потпис понуђача

_________________________

_______________________________
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OБРАЗАЦ IV ПОДАЦИ О ВОЗИЛИМА
Р.БР.

ТИП АУТОБУСА

РЕГИСТАРСКА
ОЗНАКА

ОСНОВ
КОРИШЋЕЊА

БРОЈ
САОБРАЋАЈНЕ
ДОЗВОЛЕ

БРОЈ
СЕДИШТА

ГОДИНА
ПРОИЗВОДЊЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Возила са којима понуђач учествује у поступку треба да буду уписана у доказно средство које се
подноси на основу чл. 75. став 1 тачка 5) ЗЈН.
У другој колони понуђач уписује тип аутобуса,
У трећој колони понуђач уписује регистарску ознаку аутобуса,
У четвртој колони понуђач уписује основ коришћења (власништво, закуп, лизинг),
У петој колони понуђач уписује број саобраћајне дозволе,
У шестој колони понуђач уписује број седишта.
У седмој колони понуђач уписује годину производње.
На редном броју 9, 10 и 11 уписују се возила у резерви.

Датум:

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ V СПИСАК ВОЗАЧА
Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

БРОЈ
ВОЗАЧКЕ РОК
ВАЖЕЊА
ДОЗВОЛЕ
ДОЗВОЛЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Потребно је навести имена и презимена за возаче.

Датум:

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ VI ИЗЈАВA О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.
75. СТ. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.....................................................................................................................
[навести
назив и седиште понуђача] у поступку јавно-приватног партнерства са елементима
концесије- поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији
општине Србобран, број 404-25/2020-II, у потпуности је поштовао обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине; као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.

Датум

Понуђач

________________

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси конзорцијум, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког члана конзорцијума .
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ОБРАЗАЦ VII ОПИС ПРЕДМЕТА KOНЦЕСИЈЕ
Предмет поступка је поверавање обављања делатности приградског линијског превоза
путника на територији општине Србобран, у целини, једном приватном партнеру, понуђачу или
конзорцијуму.
У овом обрасцу биће представљен и прегледреглед школа обухваћених линијама
приградског превоза на територији општине Србобран, као и број ученика по школама у
школској 2018/2019 години.
Преглед општинских путних праваца и улица, са линијама и режимом саобраћаја на
годишњем нивоу, који ће се користити приликом обављања приградског линијског превоза
путника на територији општине Србобран, дат је у Концесионом акту за поверавање обављања
делатности приградског превоза путника на територији општине Србобран (''Сл. гласник
општине Србобран'', бр. 20/219).
Општина Србобран, по попису из 2011. године, броји 16.317 становника.
Преглед броја ученика у школама обухваћеним линијама приградског превоза а на
територији општине Србобран – у школској години 2018/2019.
-ОШ“Петар Драпшин“ Турија, похађа 170 ученика.
-ОШ“Жарко Зрењанин -Уча“ Надаљ, похађа 175 ученика.
-Гимназија и економска школа „Светозар Милетић“Србобран, похађа 173 ученика.
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ОБРАЗАЦ VIII ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), понуђач _______________________________________ [навести назив и
седиште понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ IX ИЗЈАВA О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) ,понуђач ___________________________________________
(назив и седиште понуђача) даје

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам понуду у поступку
јавно-приватног партнерства са елементима концесије- поверавање обављања делатности
приградског превоза путника на територији општине Србобран, број 404-25/2020-II, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Потпис понуђача

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси конзорцијум, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког члана конзорцијума .
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ОБРАЗАЦ X ПУНА ЛИСТА ПОВЕЗАНИХ ДРУШТАВА

На основу члана 34. став 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама ('''Сл.
гласник РС'', бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016), а у смислу члана 59. Закона о порезу на добит
правних лица (''Сл. гласник РС'', бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 43/2003, 84/2004,
18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 91/2015 –
аутентично
тумачење,
112/2015,
113/2017,
95/2018
и
86/2019)
понуђач
________________________________________________________________________
(навести
назив и седиште понуђача) у поступку јавно-приватног партнерства са елементима концесијеповеравање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Србобран,
број 404-25/2020-II, даје
ИЗЈАВУ
О ПУНОЈ ЛИСТУ ПОВЕЗАНИХ ДРУШТАВА
Овим изјављујемо да се повезаним лицима према нашем привредном друштву, у смислу чл.
59. Закона о порезу на добит правних лица, сматрају следећа правна лица:

Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив и седиште правног лица

МБР

Датум:

ПИБ

ЗАСТУПНИК

Потпис понуђача

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси конзорцијум, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког члана конзорцијума .
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ОБРАЗАЦ XI САДРЖАЈ ПОНУДЕ
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима
наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:
А) ОБРАСЦИ
ОБРАЗАЦ I

Образац (Облик) Понуде

да

не

ОБРАЗАЦ II

Модел уговора

да

не

ОБРАЗАЦ III
ОБРАЗАЦ III -1
ОБРАЗАЦ III -2
ОБРАЗАЦ IV

Образац структуре цене са упутством како да се попуни
Образац структуре јединичне цене
Укупна понуђена цена
Подаци о возилима

да

не

да

не

ОБРАЗАЦ V

Списак возача

да

не

ОБРАЗАЦ VI

Изјава о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним
набавкама

да

не

ОБРАЗАЦ VII

Опис предмета концесије

да

не

ОБРАЗАЦ VIII

Трошкови припреме понуде

да

не

ОБРАЗАЦ IX

Изјава о независној понуди

да

не

ОБРАЗАЦ X

Пуна листа повезаних друштава

да

не

ОБРАЗАЦ XII

Овлашћење за присуствовање отварању понуда

да

не

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, или другог да
регистра
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на да
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим
се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од
њих
Уверење Министарства финансија- Пореске управе да је измирио да
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне

не

Б) ПРИЛОЗИ
ПРИЛОГ 1
ПРИЛОГ 2

ПРИЛОГ 3
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не

не

ПРИЛОГ 4

ПРИЛОГ 5

ПРИЛОГ 6

ПРИЛОГ 7

ПРИЛОГ 8

ПРИЛОГ 9
ПРИЛОГ 10

ПРИЛОГ 11
ПРИЛОГ 12

ПРИЛОГ 13

ПРИЛОГ 14

ПРИЛОГ 15
ПРИЛОГ 16

самоуправе да је измирио обавезу по основу локалних јавних
прихода, ИЛИ потврда Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар
понуђача (достављање овог доказа није обавезно, понуђач може
доставити овај доказ уместо прилога на редном броју 1,2,3 и 4 овог
обрасца)
Копија решења за домаћи линијски превоз путника издата од
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, или
привременог решења издата од стране надлежног министарства са
прегледом пријављених аутобуса за обављање домаћег линијског
превоза путника у друмском саобраћају
Фотокопија важећих сертификата издатих од стране акредитоване
сертификационе куће за системе квалитета:
-ISO 9001:2015 Систем менаџмента квалитетом,
-ISO 14001:2015 Систем менаџмента заштитом животне средине,
-ISO 45001 систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду;
-ISO 39001 Систем управљања безбедношћу друмског саобраћаја;
-ISO 50001 Систем менаджменат енергијом.
Фотокопије Уговора од којих је минимално један са елементима
јавно – приватног партнерства са или без елемената концесије чији
је предмет линијски (градски и приградски (превоз путника) на
територији јединице локалне самоуправе. Званичан податак са
списка одобрених пројеката од стране КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНОПРИВАТНО
ПАРТНЕРСТВО
на
официјелном
сајту
http://jpp.gov.rs/content/projekti/spisak/spisak-odobrenih-projekata.pdf
Извештај надлежне локалне самоуправе (од све три локалне
самоуправе од којих су достављене фотокопије уговора о обављању
јавног градско-приградског превоза) о редовности одржавања
линија у градском и приградском превозу за период од три године
2017., 2018., 2019. године.
Списак аутобуса, оверен и потписан од стране овлашћеног лица.
Очитане саобраћајне дозволе и потврде о техничкој исправности
возила, прилажу се докази за возила наведена у обрасцу IV
Препис листа непокретности, копија плана катастарске парцеле на
којој се налази паркинг простор. Уговор о подзакупу није валидан.
У уговору је потребно навести број катастарске парцела и доказ о
броју паркинг места.
Уговор- препис листа непокретности којим се доказује право
својине или закупа за радионицу, оверен од стране надлежног
органа или уговор о пословно техничкој сарадњи.
Фотокопије М образаца, уговора о раду или уговора о радном
ангажовању по неком другом основу; Фотокопије возачких дозвола
за возаче, Сертификат о стручној компетентности и
квалификационој картици возача и доказ о положеном испиту прве
помоћи за минимално четири возача.
Фотокопије М образаца, уговора о раду или уговора о радном
ангажовању по неком другом основу; Фотокопије диплома или
уверења о стеченом звању, као и фотокопију Сертификата за
саобраћајног инжењера.
Фотокопије М образаца, уговора о раду или уговора о радном
ангажовању по неком другом основу;Фотокопије диплома или
уверења о стеченом звању за машинског или саобраћајног
инжињера задуженог за одржавање возног парка.
Фотокопије М образаца, уговора о раду или уговора о радном
ангажовању по неком другом основу; Фотокопије диплома или
уверења о стеченом звању за дипломираног економисту.
Фотокопије М образаца, уговора о раду или уговора о радном
ангажовању по неком другом основу за 2 аутомеханичара, 2
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ПРИЛОГ 17
ПРИЛОГ 18
ПРИЛОГ 19

аутоелектричара и 1 бравара.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде
Писмо о намерама за издавање банкарске гаранције за добро
извршење посла
Уговор о конзорцијуму (прилаже само конзорцијум)

да
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Образац потписује овлашћено лице понуђача, а у случају конзорцијума сваки члан конзорцијума.
Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица:
______________________
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ОБРАЗАЦ XII ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРИСУСТВОВАЊЕ ОТВАРАЊУ ПОНУДА

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ

________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из__________________________ ул. _____________________________________________
бр.л.к. _________________________ издате од ____________________________________
овлашћује се да у име
________________________________________________________________
(назив и адреса понуђача)

да може да учествује у поступку поверавања обављања делатности приградског превоза
путника на територији општине Србобран, број 404-25/2020-II.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све законом дозвољене радње у
поступку јавног отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања отварања понуда у предметном поступку и у друге сврхе се
не може користити.

Датум: _______ 2020. године

ПОНУЂАЧ
___________________
(потпис овлашћеног лица)
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