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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”,  бр. 124/12,14/15 и 
68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  
404-2-9/2017-II од 31.07.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
404-2-9/2017-II од 31.07.2017. године,  Комисија за јавну набавку сачинила је  
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Општина Инђија, Цара Душана број 1, 22320 Инђија, интернет страница: www.indjija.net. 

 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 

УСЛУГА – "Градски и приградски превоз на територији Општине Инђија". 

 

Ради дефинисања мреже линија, броја полазака, типова возила и других елемената рада у 

постојећем систему јавног превоза извршена су истраживања превозних потреба путника. На 

тај начин добијени су параметри на основу којих су дефинисани елементи линија који су 

предмет ове јавне набавке. Наручилац–Општина Инђија линије јавног градског и приградског 

превоза није обликовала по партијама. Избор најповољнијег понуђача ће се вршити за цео 

систем јавног превоза обухватајући градске и приградске линије као јединствену целину. 

У поглављу 2 ове конкурсне документације дата је Техничка спецификација која обухвата: 

 Линије (назив, потребан број возила за реализацију планираног реда вожње, 

планирани број километара за радне дане, суботу и недељу за зимски и летњи ред 

вожње) 

 Аутобусе за рад на линијама (техничко-експлоатационе карактеристике, услове које 

морају да задовоље) 

 Вучна и сервисна возила (техничко-експлоатационе карактеристике, услове које морају 

да задовоље) 

 Кадровску структуру запослених (број запослених по кадровској структури) 

 Спецификацију система за наплату карата и праћење возила и 

 Контролу испуњености услова. 

 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.  
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Комуникација у поступку јавне набавке се одвија писаним путем, односно, путем поште, 

достављањем на адресу: Општина Инђија, Цара Душана број 1, 22320 Инђија, и 

електронском поштом на е-mail адресу: svjetlana.pavlovic@indjija.net, у радно време 

Наручиоца од 7:00 до 15:00 часова, као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

 

http://www.indjija.net/
mailto:svjetlana.pavlovic@indjija.net
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ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И 

ОПИС ДОБАРА, УСЛУГА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 
2.1.  Техничка спецификација линија 
За потребе превоза путника на територији Општине Инђија планирана је мрежа линија која се 

састоји од: 

 једне градске кружне линије која има два смера кретања А и Б, 

 једне градске линије која повезује североисточну радну зону са општинским центром, 

 једне приградске кружне линије која има два смера кретања А и Б, 

 једне приградске радијалне линије Инђија–Јарковци, Љуково. 

 

За потребе реализације планираног обима превоза неопходно је ангажовање 3+7=10 (три 

возила за градске и 7 за приградске линије у радне дане) соло аутобуса, као и једног резервног 

соло аутобуса.  

Сва пријављена возила морају испуњавати техничке спецификације за аутобусе дате у тачки 

2.2. 

 
ГРАДСКЕ ЛИНИЈЕ–ЕЛЕМЕНТИ РАДА, важност од 1.09. до 30.06.-ЗИМСКИ РЕД ВОЖЊЕ 

Ознака линије 
Радни дан Субота Недеља 

км Возила Полуобрт км Возила Полуобрт км Возила Полуобрт 

Град А 195,7 1 14 165,4 1 11 103,8 1 7 

Град Б 163,5 1 15 119,1 1 11 75 1 6 

Индустријска 148,3 1 9 142,3 1 8 31 1 2 

Град 507,5 3 38 426,8 3 30 209,8 3 15 

 
ГРАДСКЕ ЛИНИЈЕ–ЕЛЕМЕНТИ РАДА, важност 1.07 до 31.09.-ЛЕТЊИ РЕД ВОЖЊЕ 

Ознака линије 
Радни дан Субота Недеља 

км Возила Полуобрт км Возила Полуобрт Км Возила Полуобрт 

Град А 132,8 1 12 165,4 1 11 103,8 1 7 

Град Б 172,7 1 14 119,1 1 11 75 1 6 

Индустријска 148,3 1 9 142,3 1 8 31 1 2 

Град 453,8 3 26 426,8 3 30 209,8 3 15 

 
ПРИГРАДСКЕ ЛИНИЈЕ–ЕЛЕМЕНТИ РАДА, важност од 1.9. до 30.06.-ЗИМСКИ РЕД ВОЖЊЕ 

Ознака линије 
Радни дан Субота Недеља 

км Возила Полуобрт км Возила Полуобрт км Возила Полуобрт 

Кружна А 1045,9 3 23 721,4 2 13 395,9 2 7 

Кружна Б 1038,4 3 27 740,3 2 12 475,9 2 8 

Љук- Јарк. 312,3 1 16 179,4 1 9 99,6 1 5 

Приград 2396,6 7 66 1641,1 5 34 971,4 5 20 
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ПРИГРАДСКЕ ЛИНИЈЕ–ЕЛЕМЕНТИ РАДА, важност 1.07 до 31.09.-ЛЕТЊИ РЕД ВОЖЊЕ 

Ознака 
линије 

Радни дан Субота Недеља 

км Возила Полуобрт км Возила Полуобрт км Возила Полуобрт 

Кружна А 928,3 3 17 600,9 2 12 340,7 2 7 

Кружна Б 881,7 2 15 676,6 2 13 404,7 2 7 

Љук.- Јарк. 252,6 1 13 179,4 1 9 99,6 1 5 

Приград 2062,6 6 45 1456,9 5 33 845 5 18 

 

Укупно процењена километража за период важења уговора од 12 месеци износи 162636,7 км 

за градске линије и 741140,6 км за приградске линије, што укупно износи 903777,3 км. 

Општина Инђија ће одабраном превознику доставити оверен ред вожње у ком су јасно 

дефинисана времена полазака и пролазак возила кроз контролне тачке линија са даљинаром. 

Трасе линија су карактеристичне по различитим модификацијама везаним за сваки 

појединачни полазак. 

Општина Инђија задржава право да током трајања уговорног периода у складу са потребама 

прилагоди организацију превоза и изврши замену аутобуса који су ангажовани по врсти типу и 

захтеваном обиму рада. 

 

Напомена: Ред вожње са даљинаром Општина Инђија ће доставити по закључивању уговора. 

 
2.2.  Техничка спецификација за аутобусе на линијама јавног градског и приградског превоза 

путника на територији Општине Инђија 
 
Овом техничком спецификацијом за аутобусе дефинишу се техничко-експлоатационе 

карактеристике аутобуса које су неопходне ради ефикасног обављања линијског превоза и 

задовољења потреба за дефинисаним квалитетом превоза. 

Аутобуси који раде на линијама јавног градског превоза путника у Инђији морају да задовоље 

услове у складу са: 

− Законом о основама безбедности саобраћаја на путевима, посебно у делу техничке 

исправности, регистрације и другог, 

− Законом о превозу путника у друмском саобраћају, по коме се превоз путника обавља 

аутобусом који испуњава прописане услове за градске и приградске аутобусе, 

− Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у 

саобраћају на путевима, техничким нормативима, стандардима донетим на основу Закона 

о стандардизацији, и прописима о хомологацији појединих уређаја и опреме на возилима, 

и 

− Одлуком о јавном линијском превозу путника на територији Општине Инђија и другим 

прописима који регулишу ову материју. 

 

Просечна старост возног парка (не рачунајући резервно возило) не сме бити већа од 15 

(петнаест) година. Податак о старости возила узима се из очитане саобраћајне дозволе, 

односно копије потврде о регистрацији возила Министарства унутрашњих послова. Старост 

возила рачуна се од датума прве регистрације возила. Изузетно, у случају да се година прве 
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регистрације и година производње возила разликују за више од 1 године, за датум прве 

регистрације узима се 31.12. године производње. Сва возила морају бити беле боје каросерије, 

са ознакама јавног превоза Инђија које се постављају на предњи, бочни и задњи део 

каросерије.  

 

Основне димензије и капацитети возила дати су у наредној табели. 

Карактеристике аутобуса Соло аутобус 

Дужина са браницима Мин. 11.500 mm 

Ширина 2.500 mm 

Висина Макс. 3.500 mm 

Број врата са десне стране Најмање двоје врата  

Капацитет аутобуса-путника (места за седење+стајање) (6 путн./m2)  Мин. 70 

Висина стајања (од пода до плафона) Мин. 2.100 mm 

Висина пода Макс. 760 mm 

Мотор најмање ЕУРО 3 

Снага мотора (према ИСО) Мин. 160 кW 

Висина првог степеника на улазу/излазу Макс. З60 mm 

Светло у путничком делу (мерено на 1 m изнад пода) 100 LUX 

 

Градски аутобус је аутобус (аутомобил за превоз путника са више од девет седишта укључујући 

седиште возача) намењен превозу путника у градском саобраћају, са местима за седење, 

простором за стајање и опремом за олакшано улажење и излажење путника при честим 

заустављањима и њихово померање дуж возила, при чему је број места за стајање већи од 

броја места за седење. 

Приградски аутобус је аутобус намењен превозу путника у приградском саобраћају који 

поседује места за седење путника, а конструкцијом је обезбеђена могућност превоза путника 

који стоје. 

Приградски соло аутобус мора да има најмање двоја врата која не морају да буду двокрилна. 

Врата на аутобусима морају да омогуће безбедно затварање и отварање и да заштите путнике 

од повреде, односно евентуалног испадања из аутобуса. Површина врата треба да буде без 

оштрих ивица или завртњева уграђених оправком или преправком истих. Заштитне гуме на 

вратима морају да буду исправне и правилно постављене, тако да онемогуће продор падавина 

и струјање ваздуха у унутрашњост аутобуса. 

Сва возила морају да буду снабдевена уређајем за поништавање карата, коју набавља 

Превозник, а марку и тип одређује надлежна организациона јединица Општине Инђија (у 

даљем тексту: надлежна организациона јединица). 

Седишта морају да буду монтирана у попречној позицији, у формату 1x1 или 2x2. На 

издигнутим деловима заштитних бубњева изнад точкова могу бити у формату 2x2. 

Седишта морају да буду антивандалска, што се доказује одговарајућим сертификатом 

произвођача. Наслони треба да имају рукохвате пуном ширином. Седишта треба да буду 
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пластична, анатомски обликована, појединачна (не клупе). Пожељно је да седишта, уз 

унутрашњу оплату возила не буду причвршћена за под.  

Ниједна материја која се користи у аутобусу не сме да угрожава здравље особља које ради на 

оправци или одржавању аутобуса. Ти материјали су, на пример, изолациони материјали, 

фарбе, масе за заптивање, течности или фрикциони материјали. Коришћење материјала 

штетних по здравље и/или околину своди се на минимум, посебно уколико уклањање таквих 

материјала представља проблем. Материјали који садрже азбест нису дозвољени. 

Ниво буке коју производи аутобус мора да буде у складу са следећим: 

− Бука ван аутобуса (Метод мерења ЕЕС 70/157): Бука у вожњи (убрзан пролазак на 

удаљености од 7,5 м) једнака или испод 80 дВ(А). 

− Бука у аутобусу - путнички део (метод мерења ИСО 5128): једнака или испод 72 дВ(А) + 

2 дВ(А) при 50 км/х. У возачевој кабини ниво буке не превазилази 72 дВ(А). 

 

Издувна цев не сме бити окренута на доле и мора бити на задњој левој страни. Путници који 

чекају на станици не смеју да буду изложени издувним гасовима више него што је неизбежно. 

Светла и регистрационе таблице не смеју да поцрне од издувних гасова. 

Сви материјали од којих је аутобус направљен треба да су спорогорећи, што је од посебне 

важности за материјале у унутрашњости аутобуса. Треба поштовати све релевантне законе и 

добро конструкционо искуство (ИСО 3795, итд.). 

При лоцирању резервоара и судова са запаљивим течностима (као што је моторно гориво, 

моторно уље, антифриз) и конструкционо решење отвора, као што је наливно грло, итд., такође 

поштовати све релевантне прописе, прописе о заштити од пожара (нпр. ЕСЕ-Р-36) и добро 

конструкционо искуство. 

Возачева кабина треба да је пројектована као полуотворена кабина. Иза возачевог седишта 

треба да се налази непровидни параван. Возачев улаз у кабину не сме да има врата или 

другачију преграду. 

У циљу информисања путника о броју и називу линије, обавезно је да аутобус има електронски 

дисплеј на: 

− предњој чеоној страни са бројем линије и дестинацијом линије, 

− на десној страни аутобуса испред средњих врата са бројем линије код соло возила, 

− задњој страни аутобуса са бројем линије. 

 

Вертикални рукодржачи морају бити инсталисани на свим седиштима до пролаза. Сви спојеви 

треба да буду са завртњима. Хоризонтални рукодржачи треба да буду инсталисани целом 

дужином аутобуса да би путници могли да се чврсто држе. Хоризонтални рукодржачи 

монтирани на таваници треба да буду високи мин. 1.900 мм изнад пода. Одговарајући 

рукодржачи треба да буду монтирани на степеништу и улазно/излазним вратима.  

Под довољним бројем се сматра број рукодржача довољан да опслужи путнике који стоје, а 

број путника који стоје је дефинисан бројем места за стајање у саобраћајној дозволи. 
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Под у путничком делу не сме да има степенике. Не сме да буде подигнутих платформи, осим 

уколико је то неизбежно и не ограничава капацитет места за стајање и/или пролаз путника 

(који улазе и излазе). 

Подна облога (анти-клизна у сувом и мокром стању) треба да има што је мање могуће састава. 

Неопходно је лако чишћење, суво и мокро. Спојеви између површина треба да трајно 

спречавају улазак воде. Улазак воде спречити и на саставним линијама уз страничне облоге и 

на отворима на поду. 

Сва стакла на аутобусима и вратима морају бити исправна. Није дозвољено затварање отвора 

прозора и врата другим, непровидним материјалима (лим, дрвене плоче и слично). 

Ветробранско стакло мора да буде ламинирано из једног или два дела и затамњено. Други 

прозори морају да буду од ојачаног, сигурносног стакла. Укупно барем шест (6) горњих 

страничних прозора у зглобном возилу и (4) четири у соло возилу, или свако друго треба да се 

отварају клизањем. Клизни део се дели на лево и десно (отвор 1/3). Не узима се у обзир прозор 

који се налази у радном простору возача. Уколико аутобуси већ имају уграђене бочне прозоре 

на обарање дозвољава се њихово коришћење. Изузетак су возила код којих постоје системи за 

проветравање унутрашњости возила или клима уређаји који морају да буду у исправном стању. 

Аугобус треба да има четири (4) обележена прозора за излаз у случају опасности. 

Прозори и њихови оквири морају да буду отпорни на вандализам. 

 

Обавезна опрема коју мора да поседује сваки аутобус је: 

− Једна кутија са прибором за прву помоћ, 

− Четири (4) чекића за разбијање стакла у случају опасности везана кабловима који треба 

да се налазе у близини прозора за излаз у случају опасности и један код возача, 

− Два катадиоптерска троугла одобреног типа, 

− Два клинаста подметача,  

− Апарат за гашење пожара, 

− Уређај за валидацију појединачних карата. 

 

У унутрашњости аутобуса распоред седишта и ширина пролаза између седишта морају да буду 

такви да омогућавају несметано кретање путника у возилу. 

Поклопци на поду морају да буду исправни, као и механизми за њихово учвршћивање. 

Степеништа морају да буду прекривена не клизајућим и исправним материјалима. Уколико је 

израђено од алуминијума, мора да има одговарајуће орапављење. 

Платформа у унутрашњости аутобуса не сме да има оштре ивице нити да буде уздигнута у 

односу на основни под. 

Аутобуси морају имати уграђен систем за принудну вентилацију или климатизациони уређај, и  

исти морају да буду у исправном стању. У случају да уређај не ради, аутобус се сматра 

неисправним и не може се укључити у саобраћај. Ако поправка није могућа, понуђач је дужан 

да обезбеди услове за природно проветравање аутобуса. 
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Сва обавештења за путнике морају бити написана на српском језику, ћирилицом и евентуално 

на енглеском језику. Сва обавештења за путнике се морају односити на мрежу линија и тарифе 

јавног превоза у Инђији. Остала обавештења се морају уклонити. 

У унутрашњости аутобуса (на посебно дефинисаним, обележеним и оивиченим просторима, 

ван прозора) дозвољено је истицање реклама. За рекламе могу се користи посебни 

електронски уређаји дисплеји постављени тако да не угрожавају безбедност путника. 

 

Контролни преглед аутобуса за рад на линијама јавног превоза путника обавља се на основу 

налога надлежне организационе јединице у дефинисаним терминима. Контролни преглед 

обухвата технички и естетски преглед аутобуса. 

Контролни технички преглед обављају контролори станице за контролни преглед под 

надзором Техничке комисије. Техничку исправност аутобуса потврђује контролор станице за 

контролни преглед. 

Контролни естетски преглед обављају Техничке комисије. О естетском стању аутобуса одлучује 

Техничка комисија. 

 

Техничке карактеристике аутобуса које се контролишу за укључивање и рад на линијама јавног 

градског и приградског превоза путника односе се на: 

− систем за кочење, 

− систем за управљање, 

− шасију и додатке шасији, 

− уређаје који омогућавају нормалну видљивост, 

− светла, рефлекторе и електричну опрему, 

− осовине, точкове, пнеуматике, еластично ослањање, 

− мотор и уређаје за одвођење и испуштање издувних гасова, и 

− осталу опрему, 

а према Правилнику о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила 

у саобраћају на путевима. 

 

Превозник се благовремено обавештава о термину и месту обављања контролног прегледа за 

сваки пријављени аутобус. Аутобус долази на Контролни преглед у заказаном термину. 

Превозник је дужан да достави на увид оригинал саобраћајне дозволе и приложи једну 

фотокопију ради идентификације аутобуса. 

Ако су вршене преправке на аутобусу неопходно је да превозник достави на увид оригиналне 

атесте - документације издате од овлашћене организације и приложи једну фотокопију. 

Аутобус пре прегледа мора бити очишћен и опран споља и изнутра како би могли да се уоче 

сви евентуални недостаци (оштећења, корозије, огреботине, отпадање боје и сл). 

Контролном прегледу се неће приступити (и сматраће се да је термин за преглед искоришћен) 

у следећим случајевима: 

− ако аутобус није регистрован, 
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− ако није могуће утврдити број шасије аутобуса, 

− ако се у саобраћајној дозволи не слажу марка и тип аутобуса са марком и типом који се 

појавио на прегледу, чак и ако број мотора и број шасије одговарају подацима из 

саобраћајне дозволе, 

− ако су на аутобусу вршене преправке, а Превозник не поседује одговарајућу атестну 

документацију, 

− ако контролном прегледу приступи прљав аутобус, 

− у случају цурења уља, горива или антифриза из аутобуса. 

 

Подешавање система и уређаја на аутобусу није дозвољено на линији за контролни преглед, 

односно у току обављања контролног прегледа. 

Ако се на контролном техничком прегледу аутобуса утврди да је аутобус неисправан издаје се 

Извештај о утврђеним неисправностима у који се уписују неисправности које треба отклонити 

на аутобусу и заказује се термин за други преглед (уколико аутобус има право на поновни 

контролни преглед). Један примерак Извештаја о утврђеним неисправностима се на лицу места 

предаје представнику Превозника, који је претходно потписао оба примерка Извештаја. 

Уколико на аутобусу није могуће утврдити број мотора, преглед се обавља с тим што се 

заказује други термин ради провере отклањања утврђеног недостатка. Ако се аутобус не појави 

на поновном контролном прегледу или се појави без укуцаног броја мотора, сматра се 

неисправним. 

Током периода предвиђеног за обављање контролних прегледа који одређује надлежна 

организациона јединица Општине Инђија, аутобус може имати највише два заказана термина 

за контролни преглед. У случају да аутобус не дође на контролни преглед у првом заказаном 

термину сматра се да је тај термин искоришћен и заказује му се термин за други контролни 

преглед, само уз присуство овлашћеног лица превозника. Уколико се у периоду предвиђеном 

за обављање контролних прегледа аутобус не појави у заказаним терминима сматра се да није 

прошао контролни преглед. 

При сваком поновном контролном прегледу аутобуса проверава се број шасије и број мотора. 

При поновном контролном техничком прегледу утврђује се да ли су уочени недостаци 

отклоњени, а контролни естетски преглед се обавља у целости. 

Контролном естетском прегледу подлежу аутобуси при сваком пријављивању на контролни 

преглед. 

На захтев надлежне организационе јединице, обавља се ванредни контролни естетски 

преглед. 

Аутобус који не прође контролни преглед не може приступити контролном прегледу током 

следећа три месеца. 

Каросерија, браници и бочни поклопци морају да буду исправни. Аутобус не сме да има било 

каква испупчења или оштре ивице настале адаптацијом, поправком или преправком аутобуса, 

нарочито са десне бочне стране и у зони врата. 
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2.3.   Кадровска структура запослених 
 
Превозник је у обавези да у периоду трајања Уговора обезбеди минималан број запослених 

радника по возилу и то: 2,2 возача и 0,5 осталих радника. Превозник мора имати запосленог 

контролора карата. Минималан број запослених по возилу износи 2,7 радника, што са осталим 

запосленим износи укупно 27 запослених. 

За сваког запосленог се доставља М–промена и одјава из које се види да су запослени 

пријављени на пензијско осигурање. 

 
2.4.   Техничка спецификација за наплату карата и праћење возила 
 
Превозник се обавезује да у возилима продаје карте прописане тарифним системом и 

тарифном политиком Општине Инђија. Превозник појединачне карте задужује на 

месечном нивоу код општинског органа. Обавеза превозника је  да у складу са 

дефинисаним тарифним системом–зонски систем врши валидацију и продају карата. 

Превозник је обавезан да у возилима продаје искључиво превозне карте које је определила 

Општина Инђија и да у својим возилима обезбеди уређај за поништавање карата чији ће тип и 

марку дефинисати надлежна организациона јединица. Ову опрему мора да има и резервно 

возило, као и по једну резервну опрему за градске и приградске линије. 

Превозник је у обавези да сачињава и доставља месечни извештај о продатим појединачним 

картама који мора да садржи: 

− Број продатих карата по врстама и линијама и остварени приход по данима и укупно за 

цео месец, 

− Извештај се мора доставити надлежној организационој јединици до 5.ог у месецу за 

претходни месец, или наредног дана ако 5.ти пада у суботу, недељу или на државни 

празник. 

− Саставни део овога извештаја је и извештај о контроли карата, броју издатих и броју 

наплаћених доплатних карата по возилу и линијама. 

 

Надлежна организациона јединица задржава право да изврши контролу дневних извештаја о 

продаји за свако возило и возача. 

У случају да се утврди неслагање између извештаја о оставреној продаји коју је доставио 

Превозник и стања утврђеног у контроли, Превозник ће бити санкционисан (поглавље о 

Казненим одредбама). 

Систем за праћење возила у јавном превозу у Инђији омогућава добијање информација о 

кретању возила јавног превоза на територији Општине Инђија у реалном времену (GPS–

систем). Овај систем за праћење рада возила омогућава добијање информација о броју 

реализованих полазака као и друге неопходне податке за праћење њиховог рада. 

У циљу праћења и управљања комплетним возним парком јавног превоза у возила 

превозника постављају се уређаји за праћење возила који у реалном времену (у тренутку 

посматрања) комуницирају са ОЦ-ом. 

Након потписа уговора представници Општине Инђија одредиће начин поступања 

саобраћајног особља понуђача и запослених, односно на који начин функционише цео систем 



Конкурсна документација за јавну набавку – отворени поступак брoj   9/2017  12/ 91 
 

и на који начин се врши размена података о броју реализованих полазака и пређеним 

километрима. У прилогу број 1 дат је Правилник о обавезама саобраћајног особља у градском 

и приградском превозу у Инђији. 

 
2.5.  Техничка спецификација за вучна и сервисна возила 
 
Возило за вучу је теретно возило носивости не мање oд 7 тона. 

Сервисно возило је специјално возило опремљено за интервенције на терену (комби, караван, 

пик-ап и сл.). 

Прегледе сервисних и вучних возила врши Комисија за јавну набавку у заказаном термину. 

Превозник се благовремено обавештава о термину и месту обављања прегледа за свако 

сервисно и вучно возило. Комисија о свом раду води Записник о прегледу сервисних и вучних 

возила и утврђује да ли возило испуњава услове. 

Ради идентификације возила превозник је дужан да на месту обављања прегледа достави 

очитане саобраћајне дозволе. 

Прегледу се може приступити само уз присуство овлашћеног лица Превозника. 

 

2.6.  Техничка спецификација паркинг и радионичког простора 

 

Превозник мора имати коефицијент паркинг простора Кпп (=) или (>) 0.95. Коефицијент за 

паркинг простор Кпп се израчунава по следећем обрасцу: 

 

85


СВ
ПП

Б

ДПП
К  

Где је: 

ДПП - пријављени паркинг простор (м2), 

Бсв – Број пријављених соло возила, 

85 м2– усвојена површина за паркирање једног соло возила. 

 

Превозник треба да понуди радионички простор који му обезбеђује коефицијент радионичког 

простора Крп (=) или (>) 0.80. Коефицијент за простор за одржавање Крп се израчунава по 

следећем обрасцу: 

8


СВ
РП

Б

ДРП
К  

Где је: 

ДРП = (РПо + РПон) – Документован радионички простор (м2), 

РПо – Обележена затворена површина за одржавање возила, 

РПон – Обележена затворена површина за остале намене код одржавања (електро 

одељење, гумарско одељење, магацини и сл. м2), 

Бсв – Број пријављених соло возила, 

8 – усвојена површина за одржавање једног соло возила (м2). 
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2.7.  Контрола испуњености техничких услова током трајања уговорне обавезе 

 

Контролни прегледи аутобуса за рад на линијама јавног градског превоза путника обављају 

трочлане Комисије за преглед којe именује председник Општине Инђија. 

Време и место обављања контролних прегледа аутобуса за рад на линијама јавног градског 

превоза путника одређује Општина Инђија. Преглед аутобуса врши се искључиво у присуству 

овлашћеног лица Превозника у временском периоду и месту које одређује Општина Инђија 

предвиђеном за обављање прегледа аутобуса који су евидентирани у понуди понуђача и 

може имати највише два заказана термина. 

Комисије за преглед возила дужне су да по писаном позиву Превозника, у року од 7 (седам) 

дана од дана пријема позива изврше преглед новопријављеног или заменског возила. 

Превозник је дужан да, уз захтев за издавање сагласности за укључење аутобуса у рад, достави 

податке о возилу које се укључује у рад, као и у случају замене возила податке о возилу које се 

мења. 

За идентификацију аутобуса превозник је дужан да на месту обављања прегледа Комисији 

преда очитану саобраћајну дозволу или копију потврде о регистрацији за свако евидентирано 

регистровано возило које користи по основу власништва или лизинга. 

У случају да за први заказани термин Превозник не обезбеди аутобус за преглед сматраће се 

да је тај термин искоришћен, а Превознику се заказује термин за други преглед. 

У случају да се при првом прегледу на аутобусу утврде неисправности које је могуће отклонити 

у року од 5 (пет) дана, Комисија ће заказати други преглед аутобуса. При сваком 

поновном прегледу аутобуса преглед се обавља у целости. 

Пре прегледа возила морају бити очишћена и опрана споља и изнутра како би могли да се 

уоче сви евентуални недостаци (оштећења, корозије, огреботине, отпадање боје и сл). 

Преглед аутобуса се неће обавити, а сматраће се да је термин за преглед обављен-

искоришћен у случајевима: 

 када аутобус није регистрован, 

 када није могуће утврдити број шасије мотора или се број шасије не слаже са 

податком из очитане саобраћајне дозволе, односно копије потврде о регистрацији 

возила, 

 када се у очитаној саобраћајној дозволи, односно копији потврде о регистрацији 

возила не слажу марка и тип аутобуса са марком и типом аутобуса који се појавио на 

прегледу, 

 када је за преглед постављен неочишћен и неопран аутобус и у случају цурења уља, 

горива или антифриза из аутобуса.  

 

Преглед аутобуса обухвата следеће активности од стране Комисије: 

 утврђивање основних података о возилу, 

 утврђивање испуњености општих услова за возило, 

 естетски преглед (контрола унутрашњости и спољашњости возила у складу са општим 

условима). 

Подешавање система и уређаја на аутобусу није дозвољено у току обављања прегледа. 
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Комисија за преглед има обавезу да о извршеном прегледу сачини писани извештај о 

испуњености услова за аутобусе. У извештају комисије се недвосмислено наводи да ли су 

уочени недостаци елиминаторне природе или се могу отклонити од 5 (пет) дана. Уколико се 

уочени недостаци могу отклонити комисија оставља рок превознику да отклони уочене 

недостаке и заказује нови термин прегледа. Уколико се уочени недостаци не могу отклонити у 

року од 5 (пет) дана комисија такво возило искључује са списка возила која испуњавају 

дефинисане услове за возила. 

Преглед се обавља и за вучно и сервисно возило као и за радионички и паркинг простор у 

смислу испуњености техничких спецификација датих у тачкама 2.4, 2.5 и 2.6 ове конкурсне 

документације. О обављеном прегледу комисија сачињава записник. 
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ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ 
УСЛОВИ, ТЕХНИЧКИ ОПИС И ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 
 
 
 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НЕ САДРЖИ ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНИСТ ТИХ УСЛОВА  

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача сви чланови групе понуђача дужни су да 
доставе доказе да испуњавају услове из члана 75. став 1., тачке 1) до 4). и члана 75., 
став 2. Закона. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 
да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона.  
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа:  
 

Назив понуђача: 

Број и датум понуде: 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПОПУЊАВА 
ПОНУЂАЧ 

Р. 
бр. 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

Назив документа, 
назив издаваоца, 

број и датум 
издавања  

1 УСЛОВ:понуђач мора бити регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1). 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар понуђача: 
извод из регистра Агенције за привредне регистре*, или 
решење Привредног суда из регистра привредног 
субјекта. 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенције за 
привредне регистре. ** 

 

- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: извод 
из регистра Агенције за привредне регистре*, односно 
извод из одговарајућег регистра.  

- предузетник који је уписан у Регистар понуђача: Решење 
Регистра понуђача који води Агенције за привредне 
регистре. ** 
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- физичко лице:/ 
 

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на 
начин који је предвиђен за правно лице, предузетника 
или физичко лице, у зависности који статус подизвођач 
има.  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 
врши на начин који је предвиђен за правно лице, 
предузетника или физичко лице, у зависности који статус 
понуђач из групе понуђача има. Сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни и докаже овај услов.  

 

- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 
ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: не постоје 

2 УСЛОВ: да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 
2). 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар понуђача 
(доказ се доставља и за правно лице и за законског 
заступника правног лица:  
правно лице(1+2):  
1. извод из казнене евиденције, односно уверење 

основног суда на чијем је подручју седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, 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 
(http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-
sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html), 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 правног лица није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
неко од кривичних дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. 
Захтев за издавање овог уверења може се поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта. 
Уколико правно лице има више законских заступника, 
за сваког од њих се достављају ови докази. 

 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенције за 
привредне регистре. ** 

 

- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: извод 
из казнене евиденције, односно уверење из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Захтев за издавање овог уверења 
може се поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта. 

- предузетник који је уписан у Регистар понуђача: Решење 
Регистра понуђача који води Агенције за привредне 
регистре. ** 

 

- физичко лице: извод из казнене евиденције, односно 
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
неко од кривичних дела против привреде, кривична дела 
против заштите животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. 
Захтев за издавање овог уверења може се поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта. 

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на 
начин који је предвиђен за правно лице, предузетника 
или физичко лице, у зависности који статус подизвођач 
има.  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 
врши на начин који је предвиђен за правно лице, 
предузетника или физичко лице, у зависности који статус 
понуђач из групе понуђача има. Сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни и докаже овај услов.  

 
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 
ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА, ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ 
УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ не може бити 
старији од два месеца пре отварања понуда.  

3 УСЛОВ: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 
или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 
75. став 1. тачка 4). 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар понуђача:  
уверење Пореске управе Министарства финансија и 
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привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 
 и  
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенције за 
привредне регистре. ** 

-  предузетник који није уписан у Регистар понуђача:  
уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 
 и  
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

- предузетник који је уписан у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенције за 
привредне регистре. ** 

 

- физичко лице:  
уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 
 и  
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода,  

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на 
начин који је предвиђен за правно лице, предузетника 
или физичко лице, у зависности који статус подизвођач 
има.  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 
врши на начин који је предвиђен за правно лице, 
предузетника или физичко лице, у зависности који статус 
понуђач из групе понуђача има. Сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни и докаже овај услов. 

 
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА 
ИЗДАВАЊА ДОКАЗА, ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У 
РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ не може бити старији од два месеца 
пре отварања понуда.  

4. УСЛОВ: Да понуђач  има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне набавке (члан 75. ст. 
1. тач. 5); 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

 Да понуђач поседује важећу лиценцу министарства 
надлежног за послове саобраћаја за обављање јавног 
линијског превоза путника. 

 ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 
ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: лиценца за обављање 
јавног линијског превоза путника  сходно чл. 15. Закона 
о превозу путника у друмском саобраћају. 
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2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНИСТ ТИХ УСЛОВА  

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона. Додатне услове група понуђача 

испуњава заједно. 

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа:  

 

1. Услов:  Да понуђач располаже техничким капацитетом – за аутобусе за учешће у поступку 

предметне јавне набавке и то: 

 Превозник мора да обезбеди укупно 11 соло аутобуса који испуњавају услове 

дефинисане за возила. 

 Превозник мора обезбедити да просечна старост возног парка буде мања (или једнака) 

од 15  (петнаест)  година.  

 

Напомена: Пријављени аутобуси морају да испуњавају захтеве прописане Техничком 

спецификацијом  (тачка 2.2. Конкурсне документације). 

 

Доказ:  За услов у погледу располагања техничким капацитетом – за аутобусе за учешће у 

поступку предметне јавне набавке и то да: 

a) понуђач располаже са 11 соло аутобуса. 

Као доказ испуњавања задатог техничког капацитета понуђач доставља: 

 Копије очитане саобраћајне дозволе, издате од стране надлежних органа 

Републике Србије, или копије потврда о регистрацији возила, издате од стране 

надлежних органа Републике Србије, за сва регистрована возила која Понуђач 

користи по основу власништва, лизинга или другог правног посла (закуп и слично) 

у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају; за возила која Понуђач 

користи на основу лизинга потребно је доставити Уговоре о лизингу; за возила која 

Понуђач користи по основу другог правног посла (закуп и слично), потребно је 

доставити копију одговарајућег уговора; 

 Наведени докази достављају се уз попуњен Прилог 4  Конкурсне документације – 

Подаци за возила, за сва пријављена возила. Понуђач може да достави тражену 

документацију за већи број возила од броја предвиђеног Конкурсном 

документацијом. 

Уколико Понуђач достави податке за већи број возила од траженог, избор возила за 

оцену понуде Комисија за јавну набавку ће вршити на основу године старости (возила 

која имају каснији датум прве регистарције – новија возила). 

Напомена: Образац се попуњава за свако возило посебно. Образац копирати и нумерисати га 

(у заглављу) као: 4/1, 4/2, 4/3 ... 
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2. Услов Да понуђач располаже кадровским капацитетом – кадровска структура запослених 

за учешће у поступку предметне јавне набавке и то: 

 да има најмање 2,2 запослена возача по аутобусу (рачуна се у односу на 10 аутобуса) 

 да има укупно најмање 2,7 запослена по пријављеном аутобусу, односно најмање 27 

запослених радника. 

 

Напомена: Понуђач мора испунити захтеве прописане Техничком спецификацијом у погледу 

кадровске структуре запослених (тачка 2.3. Конкурсне документације). 

 

Доказ:  За услов у погледу располагања кадровским капацитетом – кадровска структура 

запослених за учешће у поступку предметне јавне набавке и то да: 

b) понуђач има најмање 27 запослених радника при чему најмање мора има 22 возача 

аутобуса. 

Као доказ испуњавања задатог техничког капацитета понуђач доставља: 

 За сваког запосленог М – промена и одјава из које се види да су запослени 

пријављени на пензијско осигурање. 

 Наведени докази достављају се уз попуњен Прилог 3  Конкурсне документације –

Општи подаци о техничком капацитету превозника, запослени. Понуђач може да 

достави тражену документацију за већи број запослених од броја предвиђеног 

Конкурсном документацијом, с тим што мора задовољити минимално прописане 

захтеве из тачке 2.3 Техничке спецификације за кадровску структуру . 

 

** Уколико понуђач подноси самосталну понуду попуњава се само један образац збирно за 

све запослене. Уколико се понуда подноси са подизвођачима образац посебно попуњава сваки 

подизвођач посебно. Уколико се подноси заједничка понуда образац се попуњава посебно за 

сваког члана групе из заједничке понуде. Образац копирати и нумерисати га (у заглављу) као: 

3/1, 3/2, 3/3 ... 

 

3. Да понуђач располаже техничким капацитетом – вучна и сервисна возила за учешће у 

поступку предметне јавне набавке и то: 

 Превозник мора да обезбеди 1 (једно)  вучно возило;  

 Превозник мора да обезбеди  1 (једно)  сервисно возило – покретна радионица. 

 

Напомена: Пријављена возила морају да испуњавају захтеве прописане Техничком 

спецификацијом за вучна и сервисна возила (тачка 2.5. Конкурсне документације). 

 

Доказ:  За услов у погледу располагања техничким капацитетом –  за вучна и сервисна возила 

за учешће у поступку предметне јавне набавке и то да: 

 понуђач располаже са 1 вучним и 1 сервисним возилом 

Као доказ испуњавања задатог техничког капацитета понуђач доставља: 

 Копије очитане саобраћајне дозволе за вучнo и сервиснo возило која користи по 

основу власништва, односно копије закључених уговора са другим лицима о 

коришћењу вучних и сервисних возила са копијом очитане саобраћајне дозволе. 
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4. Да понуђач располаже техничким капацитетом – за паркинг и радионички простор за 

учешће у поступку предметне јавне набавке и то: 

 превозник мора располагати паркинг простором за аутобусе (у власништву или 

изнајмљен) чија површина мора омогућити паркирање пријављених аутобуса у складу 

са техничком спецификацијом, 

 превозник мора располагати радионичким простором за одржавање аутобуса (у 

власништву или изнајмљен)  

 

Напомена:  Пријављени паркинг и радионички простор морају да испуњавају захтеве 

прописане Техничком спецификацијом (тачка 2.6. Конкурсне документације). 

 

Доказ:  За услов у погледу располагања техничким капацитетом– за радионички и паркинг 

простор за учешће у поступку предметне јавне набавке и то: 

 

1. радионички простор 

 препис листа непокретности за радионички простор, 

 котирани цртеж радионичког простора у размери 1:200 са уцртаним диспозицијама 

технолошких целина и уписаним квадратурама (м²) и означеним местом за прање 

возила, 

 

2. паркинг простор 

 котирани цртеж простора у размери 1:500 са уцртаним начином паркирања, јасно 

назначеном везом са приступном саобраћајницом и назначеним површинама у (м²) по 

врстама подлоге, 

 

 Наведени докази достављају се уз попуњене Прилоге 5  и  6  Конкурсне 

документације –Општи подаци о техничком капацитету превозника, одржавање 

возила, паркинг простор.  

 

** Уколико се возила одржавају код другог предузећа, тражене податке попунити за то 

предузеће, а у прилогу доставити Уговор (на најмање 12 месеци) и котирани цртеж 

радионичког простора у размери 1:200 са уцртаним диспозицијама технолошких целина и 

уписаним квадратурама (м²) и означеним местом за прање возила (копирати образац и за 

свако предузеће попунити образац посебно). 

 

** У случају ако се аутобуси паркирају на изнајмљеним просторима потребно је приложити 

дугорочне уговоре о закупу (на најмање 12 месеци) и котиране цртеже простора у размери 

1:500 са уцртаним начином паркирања, јасно назначеном везом са приступном 

саобраћајницом и назначеним површинама у м² по врстама подлоге (копирати образац и за 

сваког власника простора за паркирање попунити образац посебно). 

 

НАПОМЕНА: Наведене доказе о испуњености услова (обавезних и додатних) понуђач може 

доставити у виду неоверених копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели 
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уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 

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

појединих доказа. 

Ако Наручилац упути захтев понуђачу да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа, понуђач је дужан да исте достави у року од пет дана од дана пријема 

захтева. У супротном, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

*Понуђач није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре (доказ за 

услов из члана 75. став 1. тачка 1) с обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници 

Агенције за привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет странице на којој је 

тражени документ јавно доступан. 

**Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да 

приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 

1)-4), с обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре, под условом да наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ 

јавно доступан.  

 

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. 

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.  

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога 

што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој 

понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће 

дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у року од осам дана од дана 

отварања понуда. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају горе захтевани 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. 

 

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. 
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ 
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда понуђача који има возни парк са мањом 

просечном старошћу. Просечна старост возног парка рачунаће се на основу старости 

сваког појединачног возила изражена у броју година и месеци. 
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Образац 1 
 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од ________________________ за јавну набавку 

„ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“,  ЈН ОП број 

9/2017 

 
I 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 
 
 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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II ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
 

 
1) Назив подизвођача: 

 

 
 Адреса: 

 

 
 Матични број: 

 

 
 Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) Назив подизвођача: 

 

 
 Адреса: 

 

 
 Матични број: 

 

 
 Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 
и достави за сваког подизвођ 
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III ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
  

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 
 

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 
 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 
 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

 
 

Јединична цена за ангажовање соло 
аутобуса 

Цена у динарима по 
километру без ПДВ–а 

Цена у динарима по 
километру са ПДВ–ом 

 
 

 

Рок важења понуде 

 
Рок важења понуде је _____ дана 
 
(Минимум 45 (четрдесет пет) дана од дана јавног 
отварања понуда) 

Рок пружања услуге која је предмет 
јавне набавке 

12 (дванаест) месеци од дана закључивања 
уговора. 

Начин плаћања услуге 

Динамика и начин плаћања извршења услуге: 

 прва рата до 10. у месецу за текући месец 
у висини од 30% (обрачун се врши према 
подацима из претходног месеца) 

 друга рата до 25. у месецу у висини од 30% 
(обрачун се врши према подацима из 
претходног месеца) 

 трећа рата по коначном обрачуну до 15. у 
месецу за претходни месец. Коначни 
обрачун се утврђује као укупан број 
остварених километара помножен са 
јединичном ценом умањен за износе 
извршених уплата по исплаћеним 
рачунима (ратама) и оствареним 
приходима од продатих карата). 

 
 

Саставни део понуде је образац бр. 2. - Образац структуре цене. 
 
Датум             Понуђач 

  М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Образац 2 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 
Понуда број:___________________ од ____________________године 
                                  (уписати број и датум понуде) 

 
За јавну набавку услуга у отвореном поступку број 9/2017 - „ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ 
ПРЕВОЗ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“. 
 
Назив понуђача: ___________________________________________________________ 
 

Редни 
број 

Предмет 
Јединица 

мере 
количина 

Јединична 
цена без ПДВ-а 

Укупна цена 
без пдв-а 

1 

Процењен број 
кола–

километар у 
периоду 

важења уговора 
(12 месеци) 

Км 903777,3 
  

Укупнa jeдиничнa цeнa бeз ПДВ-a   

ПДВ ______%    

Укупнa jeдиничнa цeнa сa ПДВ-oм   

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
У колони Јединична цена без ПДВ-а уписати цену по јединици мере без ПДВ. Укупна цена 
за процењену количину без ПДВ представља производ  цене по јединици мере без ПДВ 
и Процењене количине. 
 

  Све цене исказују се у динарима заокружено на две децимале. 
   
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
Напомена: Уколико се подноси заједничка понуда, сви учесници у заједничкој понуди 
морају бити наведени. Сви чланови групе понуђача потписују и оверавају предметни 
Образац, осим ако је у споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама 
наведен само један учесник у заједничкој понуди (члан групе понуђача) који је 
овлашћен за потписивање и оверавање овог обрасца. 
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Образац 3 
 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________________ 
[навести назив 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 јавне набавке 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: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 4 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                                   (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке услуга  „ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“, ЈН ОП бр. 9/2017, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 5 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 
 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу  

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач..................................................................................[навести назив понуђача] у 

поступку јавне услуга  „ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА“, ЈН ОП бр. 9/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

гарантујем да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

 
     Датум         Понуђач 
 
________________            М.П.                                                  __________________ 
 
 

 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 6 
 

ИЗЈАВА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

 

Јавна набавка услуге: 
"Градски и приградски превоз на територији Општине Инђија" 

ЈН ОП број 9/2017 

Понуда број: Датум: 

 

ИЗЈАВА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Понуђач: 

  

 (назив и седиште понуђача)  

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико 

будем изабран као најповољнији понуђач и буде ми додељен уговор у поступку 

јавне набавке, "Градски и приградски превоз на територији Општине Инђија" у 

отвореном поступку, број поступка 9/2017, у року од 7 (седам) дана од дана 

закључења уговора приложити безусловну и наплативу на први позив и са 

роком важења најмање 30 дана дужим од рока на који се закључује уговор, 

банкарску гаранцију у износу од 10%  без ПДВ-а по возилу које је добило одобрење 

за рад (без резервних делова). (доставља се једна банкарска гаранција за сва 

наведена возила). 

 

М.П. 

 
  

Потпис одговорног лица понуђача  
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

 

 

Градски и приградски превоз на територији Општине Инђија 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:  

ОПШТИНА ИНЂИЈА  

коју представља  Председник  Гак Владимир 

 

 

и 

 

ИЗАБРАНИ ПРЕВОЗНИК 

 

_____________________________________ 

(У даљем тексту: Извршилац  услуге - Превозник), кога  

представља власник/директор)  

________________________________________ 

_____________________________________ 

                                                   _____________________________________  

                                                   (седиште,  МБ, ПИБ, број рачуна и назив банке) 

 

 

Основ уговора:  ЈН ОП број 9/2017  

 

Члан 1. 

Овим уговором Наручилац, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке, поверава 

изабраном Превознику ___________________________________________________________ 

       (назив понуђача) 

извршење услуге:  "Превоз путника у јавном градском и приградском превозу на територији 

Општине Инђија" (у даљем тексту предмет уговора), ЈН ОП  број 9 /2017, према усвојеној 

понуди Превозника број: ____________ од _________________ године,  која чине саставни део 

Уговора. 

 

Превозник, услугу која је предмет овог уговора пружиће (заокружити и попунити): 

a) самостално, 

b) са подизвођачима: 
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1. из  

2. из  

3. из  

4. из  

 

c) у заједничкој понуди у групи са: 

1. из  

2. из  

3. из  

4. из  

 

према Споразуму о заједничком извршењу јавне набавке превоза путника у  јавном градском 

и приградском превозу на територији Општине Инђија, број ________ закљученом _________ 

који чини саставни део овог Уговора. 

 

Члан 2. 

Општина Инђија додељује, а превозник прихвата обављање превоза на линијама радним 

даном, суботом, недељом, празницима, по утврђеним редовима вожње, са 10 (десет) соло 

аутобуса и 1 (једним) резервним соло аутобусом.  

Укупно процењена километража за период важења уговора од 12 месеци износи 162636,7 км 

за градске линије и 741140,6 км за приградске линије, што укупно износи 903777,3 км.  

Општина Инђија ће одабраном превознику доставити оверен ред вожње у ком су прецизно 

дефинисана времена полазака и пролазак кроз контролне тачке линија са даљинаром. Трасе 

линија су карактеристичне по различитим модификацијама везаним за сваки појединачни 

полазак.  

Општина Инђија задржава право да током трајања уговорног периода у складу са потребама 

прилагоди организацију превоза и изврши замену аутобуса који су ангажовани по врсти типу и 

захтеваном обиму рада.  

 
 

ГРАДСКЕ ЛИНИЈЕ–ЕЛЕМЕНТИ РАДА, важност од 1.09. до 30.06.-ЗИМСКИ РЕД ВОЖЊЕ 

Ознака 
линије 

Радни дан Субота Недеља 

км Возила Полуобрт км Возила 
Полуобр

т 
км 

Возил

а 
Полуобрт 

Град А 195,7 1 14 165,4 1 11 103,8 1 7 

Град Б 163,5 1 15 119,1 1 11 75 1 6 

Индустријск
а 

148,3 1 9 142,3 1 8 31 1 2 

Град 507,5 3 38 426,8 3 30 209,8 3 15 
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ГРАДСКЕ ЛИНИЈЕ–ЕЛЕМЕНТИ РАДА, важност 1.07 до 31.09.-ЛЕТЊИ РЕД ВОЖЊЕ 

Ознака 
линије 

Радни дан Субота Недеља 

км Возила 
Полуобр

т 
км Возила Полуобрт Км Возила Полуобрт 

Град А 132,8 1 12 165,4 1 11 103,8 1 7 

Град Б 172,7 1 14 119,1 1 11 75 1 6 

Индустријск
а 

148,3 1 9 142,3 1 8 31 1 2 

Град 453,8 3 26 426,8 3 30 209,8 3 15 

 
ПРИГРАДСКЕ ЛИНИЈЕ–ЕЛЕМЕНТИ РАДА, важност од 1.9. до 30.06.-ЗИМСКИ РЕД ВОЖЊЕ 

Ознака 
линије 

Радни дан Субота Недеља 

км Возила 
Полуобр

т 
км Возила 

Полуобр

т 
км 

Возил

а 
Полуобрт 

Кружна А 1045,9 3 23 721,4 2 13 395,9 2 7 

Кружна Б 1038,4 3 27 740,3 2 12 475,9 2 8 

Љук- Јарк. 312,3 1 16 179,4 1 9 99,6 1 5 

Приград 2396,6 7 66 1641,1 5 34 971,4 5 20 

 

 

ПРИГРАДСКЕ ЛИНИЈЕ–ЕЛЕМЕНТИ РАДА, важност 1.07 до 31.09.-ЛЕТЊИ РЕД ВОЖЊЕ 

Ознака 
линије 

Радни дан Субота Недеља 

км Возила 
Полуобр

т 
км Возила Полуобрт км Возила Полуобрт 

Кружна А 928,3 3 17 600,9 2 12 340,7 2 7 

Кружна Б 881,7 2 15 676,6 2 13 404,7 2 7 

Љук.- Јарк. 252,6 1 13 179,4 1 9 99,6 1 5 

Приград 2062,6 6 45 1456,9 5 33 845 5 18 

 

За обављање превоза на наведеним линијама Општина Инђија доноси Решење за сваку линију 

у складу са Одлуком о јавном линијском превозу путника на територији Општине Инђија. 

Саставни део Решења чине оверени редови вожње. 

Додељене линије Превозник не може уступити другим превозницима или подуговарачима. 

Поступање Превозника супротно од наведеног аутоматски повлачи раскид Уговора на штету 

Превозника. 

 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да све измене сходно технолошким потребама организације 

јавног превоза путника, а које се односе на промене броја линија, као и измене статичких и 

динамичких елемената линије, одређује Општина Инђија.  

Општина Инђија задржава право да услед повећања превозних захтева (проширење или 

изградња нових насеља на територији Општине, изградња индустријских погона  и др.), као 

и усвајањем пројектних решења у претходно урађеним и усвојеним студијским пројектима, 

успостави нове, укине или измени линије из члана 2. овог Уговора. 

Праћењем превозних захтева на успостављеним линијама, Општина Инђија задржава право 

измене статичких и динамичких елемената линије (број возила на линији, капацитет возила, 

време обрта, број стајалишта, међустанична растојања). 
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Општина Инђија задржава право да у складу са измењеном стварном тражњом за услугом 

превоза, врши корекције транспортног рада (броја планираних километара). 

Уговорне стране су сагласне да Општина Инђија може предузети и друге мере у циљу 

унапређења квалитета превоза путника на њеној територији. 

 

Члан 4. 

Уговор се закључује на одређено време, у трајању од 12 (дванаест месеци). 

 

Члан 5. 

Превозник се обавезује да примењује тарифну политику и политику цена коју утврђује 

Скупштина Општине Инђија Решењем о нивоу цена превоза путника у градском и приградском 

превозу на територији Општине Инђија. 

 

Члан 6. 

Превозник је дужан да у реализацији предметног Уговора примењује прописе и 

стандарде који се односе на заштиту и унапређење животне средине и ефикасно коришћење 

енергије. 

Члан 7. 

Превозник се обавезује да у свом раду примењује прописане захтеве и стандарде 

безбедности и здравља на раду у периоду реализације овог Уговора. 

 

Члан 8. 

Превозник прихвата да се у вршењу услуге превоза путника придржава свих законских и 

подзаконских прописа као и одлука и других прописа које доносе надлежни републички и 

органи Општине Инђија као јединице локалне самоуправе, а који се односе на функционисање 

система превоза путника на територији Општине Инђија и који су или могу бити од значаја за 

уредно испуњење уговорних обавеза. 

 

Члан 9. 

У периоду важења овог Уговора просечна старост возила којима се обавља линијски превоз 

путника не сме бити већа од 15 (петнаест) година.  

 

Члан 10. 

Возила превозника морају испунити опште услове за аутобусе за рад на линијама јавног 

градског и приградског превоза путника у Инђији, техничком и естетском прегледу датом у 

прилогу 2  Конкурсне документације. 

 

Члан 11. 

Возила у возном парку Превозника морају бити таква да одговарају додељеним линијама: 

 по врсти и капацитету, како је то дефинисано редом вожње и 

 броју дефинисаном редом вожње у складу са актом о одобравању обављања 

градског и приградског превоза на линијама. 

 

Члан 12. 

Превозник је у обавези да уговорени обим превоза врши возилима која су наведена у списку 

возила која су испунила захтеве за дефинисане Конкурсном документацијом и за које је 

Комисија за јавне набавке дала сагласност за укључење у рад. 
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Превозник је дужан да за сваку промену регистарских ознака достави Општини Инђија копију 

нове саобраћајне дозволе и оригинал на увид. 

 

Члан 13. 

У току реализације овог Уговора Општина Инђија врши контролу испуњености услова за рад 

аутобуса која ће накнадно бити укључена у рад (новопријављених или заменских), као и 

контролу већ ангажованих аутобуса. Преглед аутобуса за рад на линијама јавног градског 

превоза путника, током реализације овог Уговора, обавља Комисија за преглед коју именује 

Председник Општине Инђија. 

 

Члан 14. 

Превозник у току реализације овог Уговора може да на захтев Општине Инђија укључи додатне 

аутобусе у рад на линијама, а који испуњавају услове по критеријумима захтеваним 

конкурсном документацијом и овим Уговором. Превозник је дужан да уз захтев за издавање 

сагласности за укључење новопријављених возила у рад, достави податке о возилу које ће 

бити укључено у рад. 

Превозник има право да уз писмену сагласност надлежне организационе јединице Општине 

Инђија замени део или сва возила из свог возног парка, одговарајућим возилима која 

задовољавају критеријуме дефинисане конкурсном документацијом и редом вожње. 

 

Члан 15. 

Комисија у року од седам дана по писаном позиву Превозника обавља преглед пријављених 

возила у смислу чл. 13. овог Уговора и записником о прегледу возила констатује да возило 

које се укључује у рад испуњава захтеване услове. 

Записник којим се констатује испуњеност услова и предлог за издавање сагласности за 

укључивање пријављеног возила у рад Комисија доставља надлежној организационој јединици 

Општине Инђија. По издатој сагласности надлежна организациона јединица Општине Инђија 

усклађује списак возила са извршеном изменом и списак доставља Превознику. 

 

Члан 16. 

Превозник је дужан да неправилности на возилима које у контроли утврди Комисија отклони 

у року од пет дана од дана извршене контроле. Након истека рока о отклањању неправилности 

и поновљене котроле негативног поступања по налогу, Комисија без даљег одлагања укида 

сагласности Превознику за рад возила које не испуњава прописане услове. 

Превозник је дужан да лицима која овласти Општина Инђија омогући контролу возила 

којима се врши превоз путника. 

Остварен транспортни рад возила која не испуњавају опште услове и која немају сагласност 

Општине Инђија за укључење у рад неће се плаћати, односно Превозник радом ових возила 

не остварује право на приход. 

 

Члан 17. 

У периоду реализације овог Уговора возила морају бити опремљена уређајима за наплату–

валидацију карата и GPS системом за праћење возила. 
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Члан 18. 

На спољашњости возила морају бити јасно и на видном месту истакнути следећи подаци чији 

изглед, боју и димензије прописује надлежна организациона јединица Општине Инђија: 

− на предњем и задњем делу возила грб Општине Инђија, 

− на предњем (чеоном) делу нових возила, на дисплеј табли (уколико их возила имају) 

осветљеној у ноћним условима, назив линије (односно одредишног терминуса), или за 

стара возила на посебној табли,  

− на бочним странама, (на њиховом предњем делу) налепницу са називом, адресом 

седишта и бројем телефона Превозника (димензија 800x550 мм, слова висине 100 мм), 

− на бочним странама, код предњих и задњих врата и на задњем делу возила таблу са 

бројем линије за стара возила, или на дисплеј табли осветљеној у ноћним условима за 

нова возила, 

− на десној предњој и задњој страни возила (на средини између браника и ветробранског 

стакла) гаражни број возила јединственог изгледа (чији број додељује надлежна 

организациона јединица). 

 

Возила која обављају специјалне, ванредне или вожње према гаражи и од гараже, морају бити 

јасно и видно обележена, тако да буду лако препознатљива путницима. 

Превозник се обавезује да обезбеди без накнаде простор у возилима за обавештења од 

значаја за путнике. 

У сваком возилу морају бити истакнуте следеће информације, и то: 

− уочљива обавештења о превозу од интереса за кориснике на местима уласка путника у 

возило, 

− обавештење о важећој цени карте (превоза), 

− категорије корисника које су повлашћене бесплатном вожњом, односно умањеним 

ценама превоза и 

− главне делове Правилника који се тичу путника. 

Ове информације, на српском језику писане ћириличним писмом (пожељно је и на енглеском 

језику), не смеју бити политичке или верске садржине, не смеју угрожавати јавни ред и мир 

или бити у супротности са нормама лепог понашања. Распоред ових информација, димензију, 

боју, величину и садржај одређује надлежна организациона јединица. 

 

Члан 19. 

Превозник је дужан да у возилима постави: 

 обавештење о резервисаним местима за инвалиде, мајке са децом и труднице; 

 обавештење о забрани пушења; 

 обавештење о забрани разговора са возачем; 

 обавештење од значаја за информисање путника које издаје Општина Инђија, без 

права на наплату. 

 

Све информације морају бити исписане на српском језику, ћириличним писмом. 

Истицање реклама дозвољено је у складу са законом којим се регулише ова област и област 

превоза у друмском саобраћају. 

 

Члан 20. 

Превозник мора непрекидно одржавати возни парк у стању које обезбеђује нормално 

пружање услуга превоза предвиђених овим Уговором. 
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Превозник мора да се стара о одржавању реда у возилима, у границама законских овлашћења, 

а посебно да спречи сваку евентуалну сметњу за кориснике, као што су просјачење, нелегална 

продаја производа, манифестације, извођење музике и певање и слично. 

Превозник је обавезан да обезбеди чистоћу возила. Свако возило које је било предмет 

вандалског акта, као што је цепање (уништавање) седишта, ломљење прозора, рукохвата и 

седишта или нешто слично, мора се повући из експлоатације истог дана како би се возило 

вратило у првобитно стање у најкраћем могућем периоду. 

Противпожарни апарати којима су опремљена возила јавног превоза, на дан потписивања 

Уговора, морају бити проверени да одговарају важећим прописима. Безбедносна опрема мора 

да буде комплетна, расположива и у исправном (функционалном) стању. 

Информативне и рекламне табле (панои), уређаји за проветравање аутобуса, клима уређаји и 

евентуално опрема за звучно оглашавање морају се одржавати у стању максималне 

исправности. 

Превозник се обавезује да ће да примени сва неопходна и расположива средства како би 

олакшао и омогућио приступ и коришћење услуге јавног превоза особама са смањеном 

мобилношћу, уз најбоље могуће услове безбедности. 

 

Члан 21. 

Превозник је дужан да обезбеди поступање свог саобраћајног особља у складу са одредбама 

Правилника о обавезама саобраћајног особља у градском и приградском превозу у Инђији–

Прилог 1 ове Конкурсне документације, у делу који регулише рад овог особља. 

 

Члан 22. 

Превозник је дужан да обезбеди службено одело за возаче са ознаком пословног имена на 

предњој левој страни униформе: летња (кошуља или мајица са крагном) и зимска (сако са 

кошуљом), у боји и изгледу који сам прописује. 

Превозник је дужан да омогући возачу, а возач у обављању превоза да носи службено 

одело превозника код којег је у радном односу. 

 

Члан 23. 

Превозник је дужан да обезбеди строго придржавање реда вожње и распореда рада возног 

особља на начин којим ће радно време и рад возача бити у складу са прописима o раду и 

прописима о безбедности саобраћаја на путевима. 

 

Члан 24. 

Превозник се обавезује да у возилима и у свом означеном објекту продаје карте без посебне 

накнаде, прописане тарифним системом и тарифном политиком Општине Инђија.  Превозник 

задужује карте од наручиоца и врши њихову продају. Превозник је у обавези да наручиоцу 

доставља податке о броју и врсти продатих карата као и приходима оствареним по овом 

основу. 

Члан 25. 

Контролу извршења обавезе из члана 24. овог Уговора спроводи надлежна организациона 

јединица која задржава право да изврши ненајављену контролу у возилима као и контролу 

дневних извештаја о продаји карата за свако возило и возача. 

У случају да се утврди неслагање између извештаја о оствареној продаји коју је доставио 

Превозник и стања утврђеног у контроли, Превозник ће бити санкционисан (погледати 

поглавље о Казненим одредбама). 
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Члан 26. 

Превозник се обавезује да, у складу са Законом, склопи уговор са солвентним предузећем 

регистрованим за делатност осигурања о обавезном осигурању возила и осигурању путника. 

Сваку штету коју Превозник претрпи у обављању послова који су предмет овог Уговора, а није 

скривљена од стране наручиоца, сноси сам Превозник. 

Уговор из става 1. овог члана, превозник је у обавези да закључи са друштвом за осигурање пре 

него што се возило укључи у саобраћај. 

Сваку штету коју Превозник претрпи или нанесе трећем лицу у обављању послова који су 

предмет овог Уговора, сноси Превозник. 

Превозник је сагласан да од Општине Инђија неће истакнути потраживање износа штете који 

је надокнадио трећем лицу или је у обавези да га надокнади, нити било каква друга 

потраживања по овом основу. 

 

Члан 27. 

Превозник је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења овог уговора приложи 

безусловну и наплативу на први позив и са роком важења најмање 30 дана дужим од рока на 

који се закључује уговор, банкарску гаранцију у износу од 10% без ПДВ-а по возилу које је 

добило одобрење за рад (без резервних делова).  Доставља се једна банкарска гаранција за 

сва наведена возила. 

У циљу одржавања уговореног нивоа квалитета превоза (ангажовање другог превозника 

спровођењем допунског поступка), трошкови настали услед потпуног или делимичног 

неиспуњења уговорних обавеза биће надокнађени из средстава из ст. 1. овог члана. 

У случају наплате банкарске гаранције превозник је дужан да у остављеном року од 15 

(петнаест) дана достави нову на исти износ и под истим условима, у противном Општина 

Инђија задржава право да једнострано раскине уговор. 

 

Члан 28. 

Општина Инђија се обавезује да: 

 у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Уговора донесе одговарајуће 

Решење о одобравању обављања линијског превоза, 

 изради одговарајући ред вожње за сваку линију за радни дан, суботу и недељу (зимски 

и летњи), 

 формира Комисију за преглед (члан 13. овог уговора), 

 изда сагласност за укључивање возила у рад, 

 да сагласност за замену возила, 

 предузима мере на отклањању ванредних околности које ометају нормално 

функционисање јавног превоза, 

 врши обрачун прихода Превозника и 

 обавља друге послове у циљу организације или унапређења послова обављања јавног 

превоза. 

Општина Инђија у периоду реализације овог уговора може да: 

 врши привремене или трајне корекције реда вожње, 

 плански или оперативно врши привремене измене елемената линије (трасе и 

стајалишта дуж трасе) и обавештава превозника, 

 утврђује мере и врши друге послове у циљу организације или унапређења јавног 

превоза. 
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Члан 29. 

Превозник је обавезан да се у вршењу превозне услуге у потпуности придржава овереног реда 

вожње. 

Надлежна организациона јединица је у обавези да изда и ажурира ред вожње за сваку линију 

са следећим елементима: 

− број линије, 

− траса линије, 

− стајалишта и међустанична растојања, 

− времена полазака, интервали, фреквенције, одвојено за различите врсте периода: 

зимски, летњи, радни дан, субота, недеља, празници, школски распуст и сл. 

− период примене реда вожње, 

− број ефективних километара дневно. 

 

Измене елемената реда вожње обавља надлежна организациона јединица Општине Инђија 

којој буде поверено оперативно управљање јавним превозом и доставља их Превознику 

најкасније 3 (три) радна дана пре одпочињања њихове примене. 

 

Члан 30. 

У случају саобраћајне незгоде или другог непредвиђеног догађаја или више силе, који је 

довео до потпуног или делимичног прекида рада линије јавног превоза, Превозник је у 

обавези да о томе обавести надлежну организациону јединицу Општине Инђија и надлежне 

државне органе. 

Превозник се обавезује да возило у квару уклони са линије у року од 60 (шездесет) минута, с 

тим што ће возило по настанку квара одмах заменити резервним возилом које укључује у рад. 

Надлежна организациона јединица Општине Инђија може ангажовати треће лице за уклањање 

возила о трошку Превозника у случају да Превозник не поступи у наведеном року. 

За потребе овог Уговора, вишом силом ће се сматрати акти рата, грађанског рата, оружаног 

сукоба, оружане побуне или тероризма, случајеви нереда, насиља, блокаде путева или опште 

несташице енергената, као и ванредне ситуације дефинисане законом којим се уређују, а који 

се одвијају, или чије последице наступају, на подручју на ком Превозник обавља своју 

делатност и који настају ван контроле Превозника. 

 Виша сила неће производити дејство у случају да јој се Превозник изложио са намером или 

грубом непажњом, односно када је могао да разумно предвиди, поступајући са пажњом 

доброг привредника, или је био свестан, да ће доћи до више силе. 

 

Члан 31. 

Превозник је дужан да обезбеди: 

 

 обављање превоза по реду вожње за превоз на повереној линији, 

 привремено обављање превоза током најављених режимских измена у саобраћају у 

периоду њиховог трајања, 

 привремено обављање превоза по налогу надлежне организационе јединице 

Општине Инђија: измена трасе, убрзавање возила, преусмеравање на другу линију, 

промена у реду вожње и сл. (при ванредним ситуацијама, односно поремећајима у 

одвијању саобраћаја) и 

 професионало понашање возног особља. 
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Члан 32. 

Свако неостваривање реда вожње од стране Превозника, као последица непоштовања 

уговорних одредби, а које није по одобрењу надлежне организационе јединице Општине 

Инђија, пада на терет Превозника. 

Превозник је у обавези да месечно доставља извештај о реализацији планираног реда вожње 

који мора садржати: 

− планиране и реализоване полуобрте по данима и линијама, 

− разлоге за неиспуњење планираног броја полуобрта, 

− извештај се мора доставити надлежној организационој јединици до 5.ог у месецу за 

претходни месец или наредног дана ако 5.ти пада у суботу, недељу или на државни 

празник. 

Надлежна организациона јединица задржава право да изврши контролу дневних извештаја о 

реализацији планираног реда вожње за свако возило и линију. 

Надлежна организациона јединица задржава право да спроводи ненајављену контролу 

извршења реда вожње. 

 

У случају да се утврди неслагање између извештаја о оствареној реализацији планираног реда 

вожње коју је доставио Превозник и стања утврђеног у контроли или ју је пријавио корисник 

превоза, Превозник ће бити санкционисан (поглавље о Казненим одредбама). 

 

Члан 33. 

Превозник задржава право да обавља исту или сродну делатност под условом да 

обављање те делатности не утиче негативно на реализације обавеза из овог Уговора. 

 

Члан 34. 

Превозник је дужан да ради инсталације неопходних уређаја за праћење рада аутобуса 

(уградња GPS–система за праћење) и њиховог одржавања омогући приступ стручним 

лицима у сва возила која су добила одобрење за рад у јавном превозу од стране техничке 

комисије. 

 

Члан 35. 

Инсталацију опреме у возилима Превозника врше лица овлашћена од стране Општине 

Инђија. Записник о инсталирању опреме потписују овлашћена лица Општине Инђија и 

превозник. Трошкове инсталације и одржавања опреме сноси Општина Инђија. Евиденција 

опреме води се у овлашћеној организационој јединици Општине Инђија. 

 

Након истека важности овог Уговора или наступања услова за раскид уговора, Превозник је 

дужан да омогући деинсталацију постављене опреме. Трошкове деинсталације опреме сноси 

Општина Инђија. 

Члан 36. 

Сва возила која су испунила услове за рад на линијама (укључујући и резервна) морају бити 

опремљена уређајима за наплату–валидацију карата и праћење возила (GPS–систем). 

 

Члан 37. 

Превозник се обавезује да се у руковању и чувању инсталираних уређаја (опреми) у возилу 

понаша са пажњом доброг домаћина. 
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Члан 38. 

Превозник је обавезан да у возилима продаје искључиво превозне карте које је определила 

Општина Инђија и да у својим возилима обезбеди уређај за поништавање карата чији ће тип и 

марку дефинисати надлежна организациона јединица Општине Инђија којој буде поверено 

управљање системом јавног превоза. Ову опрему морају да имају и резервна возила, као и по 

једну резервну опрему за градске и приградске линије. 

Превозник је у обавези да сачињава и доставља месечни извештај о продатим појединачним 

картама који мора да садржи: 

− Број продатих карата по врстама и линијама и остварени приход по данима и укупно за 

цео месец, 

− Извештај морају доставити надлежној организационој јединици до 5.ог у месецу за 

претходни месец или наредног дана ако 5.ти пада у суботу, недељу или на државни 

празник. 

− Саставни део овога извештаја је и извештај о контроли карата, броју издатих и броју 

наплаћених доплатних карата по возилу и линијама. 

 

Надлежна организациона јединица задржава право да изврши контролу дневних извештаја о 

продаји за свако возило и возача. 

У случају да се утврди неслагање између извештаја о оствареној продаји коју је доставио 

Превозник и стања утврђеног у контроли, Превозник ће бити санкционисан (погледати 

поглавље о Казненим одредбама). 

 

Члан 39. 

Уговорне стране су сагласне да надлежна организациона јединица Општине Инђија  

утврђује реализацију уговорне обавезе према подацима достављеним од стране превозника и 

система за праћење рада возила (GPS-систем), у складу са упутствима и процедурама које 

доноси Општина Инђија. 

Основни приход по линији се добија као производ остварених–реализованих километара и 

цене по километру. 

За обављени превоз на линији на месечном нивоу се дефинише основни приход, који се 

обрачунава као производ оствареног броја кола километара и јединичне цене (  ЈЦП)км( ). 

Приход превозника за уговорни обим превоза се добија као разлика између основног прихода 

и уговорних казни, са припадајућим ПДВ-ом и рачуна се према обрасцу: 

 

  УКЈЦП)км(ПП    

ПП–приход превозника 

 )км( –укупно остварени број кола километара, 

ЈЦП–јединична (понуђена) цена по километру 

УК–уговорне казне, пенали (дефинисани су чланом 41 и 42. овог Уговора) 

Укупан приход превозника на месечном нивоу чини збир прихода на свим повереним 

линијама. 

 

Члан 40. 

Превоз се обавља по основној јединичној нето цени (ЈЦП) израженој у динарима (без ПДВ-а), 

према Понуди, за један ангажовани соло аутобус по пређеном километру на линији 

(рачунајући од полазне до завршне тачке линије) у износу од ___________ динара.  
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Загарантовани приход по линији се обрачунава као збир производа остварених ефективних 

километара и одговарајуће цене по километру из ценовника члан 40. став 1. овог Уговора, 

увећаног за ПДВ. Ефективни километри се обрачунавају према даљинару из реда вожње 

помножени са бројем реализованих полазка (полуобрта). 

 

Члан 41. 

У случајевима када Превозник због квара на возилима, саобраћајне незгоде у којој је 

учествовало његово возило и сличних ситуација не обави неки полазак он је у обавези да о 

томе извести надлежни орган општине Инђије. У случају када Превозник извести орган градске 

управе неће му бити зарачунате казне.  

У случајевима када Превозник није обавио поласке, а о разлозима не извршења преузетих 

обавеза не извести надлежни орган градске управе, неће му бити обрачуната зарада по 

пређеном километру за поласке које није обавио.  

Уколико Превозник не извести надлежну организациону јединицу Општине Инђија, односно 

ако покуша да прикрије поласке које није реализовао биће санкционисан на следећи начин: 

1. до пет не реализованих полазака у току месеца 

 за сваки не реализовани полазак Превознику се обрачунава пенал као број 

километара по поласку помножен са два пута увећаном јединичном ценом 

(пенал ће бити обрачунат приликом сравњивања месечних обрачуна) 

2. више од пет не реализованих полазака у току месеца 

 за сваки не реализовани полазак превознику се обрачунава пенал као број 

километара по поласку помножен са пет пута увећаном јединичном ценом 

(пенал ће бити обрачунат приликом сравњивања месечних обрачуна) 

 

Поштовање обима услуге, односно остварење регистрованог реда вожње на линији у току 

календарског месеца испод 90% повлачи трајно искључење Превозника са рада на тој линији, 

уколико не поштовање планираног обима полазака није последица више силе. 

 

Члан 42. 

Превознику коме су у току прегледа утврђени недостаци, неправилности или неисправности из 

Уговора, за сваки утврђени случај наплаћује се следећа казна: 

− за прљаво возило, у износу од 150.000,00 (сто педесет хиљада) динара, 

− за паркирање аутобуса на улици у износу од 150.000,00 (сто педесет хиљада) динара, 

− за свако возило у коме недостаје или је у квару уређај за вентилацију у износу од 

150.000,00 (сто педесет хиљада) динара, 

− за свако возило у коме недостају или су у квару елементи за информисање путника, за 

сваки утврђени изостанак идентификационих ознака за особље или службеног одела у 

износу од 150.000,00 (сто педесет хиљада) динара. 

 

Свака неправилност при продаји карата Превозника (као што је препродаја већ коришћене 

карте, возач није продао карту путнику, особље нема задужене карте, одбија да прода карту и 

друго) обавезује га да плати казну, и то: 

− за сваку неправилност 150.000,00 (сто педесет хиљада) динара, 

Уговор са Превозником ће бити аутоматски раскинут ако се у току месеца наплати преко 50 

казни за путнике без карте у возилу. 

Доказ о извршеним контролама путника представљаће записник овлашћеног лица, ког је 

овластила надлежна организациона јединица Општине Инђија и имаће снагу доказа на суду. 
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Решење са новчаним износом вредности уговорних казни у претходном месецу надлежна 

организациона јединица доставља Превознику најкасније до 15. дана текућег месеца, односно 

до дана сравњивања коначног обрачуна за претходни месец. 

Контрола путника и карата биће обавеза Превозника, тако да ће Превозник морати да има 

запослене контролоре карата. Они ће контролисати возне исправе у својим возилима по 

унапред утврђеном распореду свих дана у току године и наплаћиваће доплатне карте 

путницима које затекну без возне исправе или са неисправном возном исправом. О свом раду 

сачињаваће дневни извештај о броју контрола, издатим доплатним картама и прикупљеном 

приходу. Прикупљени приход остаје Превознику али улази у остварени месечни приход и биће 

обрачунат у окончаном месечном обрачуну. Подаци о оствареном приходу морају се приказати 

у месечном извештају о продатим картама и оствареном приходу по данима и линијама. 

Извештај о контроли карата Превозници морају доставити заједно са извештајем о продаји 

карата у возилима надлежној организационој јединици до 5.ог у месецу за претходни месец, 

или наредног дана, ако 5.ти пада у суботу, недељу или на државни празник. 

Надлежна организациона јединица задржава право да изврши контролу дневних извештаја о 

продаји за свако возило и возача. 

 

Члан 43. 

Плаћање месечне накнаде за извршену услугу, Превознику се врши у складу са одредбама 

члана 40. овог Уговора на следећи начин: 

 прва рата до 10. у месецу за текући месец у висини од 30 % (обрачун се врши према 

подацима из претходног месеца) 

 друга рата до 25. у месецу у висини од 30 % (обрачун се врши према подацима из 

претходног месеца) 

 трећа рата по коначном обрачуну до 15. у месецу за претходни месец. Коначни обрачун 

се утврђује као укупан број остварених километара помножен са јединичном ценом 

умањен за износе извршених уплата по исплаћеним рачунима (ратама), оствареним 

приходима од продатих карата и уговорних казни–пенала. 

Обавештење о висини средстава на име прве и друге исплате Наручилац доставља 

Превознику, на који Превозник испоставља рачун. 

Након извршеног усаглашавања, по потписаном коначном обрачуну до 15-тог у месецу за 

претходни месец, Превозник је дужан да у складу са обавештењем Наручиоца о висини 

рачуна (средства по коначном обрачуну умањена за износе извршених уплата по исплаћеним 

рачунима (ратама), оствареним приходима од продатих карата и уговорних казни–пенала.), 

достави фактуру у року од 2 (два) дана на износ не исплаћених средстава по коначном 

обрачуну. 

Исплата по коначном месечном обрачуну, умањена за износ извршених уплата по исплаћеним 

рачунима вршиће се најкасније у року до 45 дана од датума пријема рачуна Превозника за 

извршене услуге, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012 и 68/2015). 

Плаћање се врши уплатом на рачун Превозника. 

 

Члан 44. 

Уговорне стране су се споразумеле да се припадајућа накнада Превознику на месечном нивоу, 

на име обављеног превоза, врши на начин утврђен овим Уговором. 

Наручилац ће умањење месечне накнаде Превознику извршити кроз коначни обрачун, уз 

образложење. 
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Члан 45. 

Уговорне стране могу споразумно раскинути овај Уговор, закључењем споразума о раскиду 

Уговора у писаној форми, по писаном предлогу било које уговорне стране. 

Писаним споразумом из става 1. овог члана уговорне стране ће уредити своја међусобна 

права и обавезе, као и начин испуњења преузетих обавеза и обавеза насталих услед раскида 

Уговора. 

Уколико Превозник раскида Уговор у складу са ставом 1. овог члана, дужан је да предузме све 

неопходне и разумне мере како би спречио поремећаје или потешкоће у обављању и 

организацији јавног превоза. 

 

Члан 46. 

Уговор се раскида и у следећим случајевима, када Превозник: 

− није започео превоз у року од 24 (двадесет четири) часа, тј. током дана одређеног у 

Решењу о регистру линије, 

− не обавља превоз на линији дуже од 48 (четрдесет осам) часова укупно недељно, 

односно дуже од пет дана укупно у току године, 

− не поштује уговорни обим услуге, односно остварење регистрованог реда вожње на 

линији у току календарског месеца испод 90%, уколико непоштовање планираног 

обима полазака није последица више силе. 

− не обавља превоз у уговореном обиму, тј. не задовољава капацитет поверене линије 

испод 50% у року од осам сати, 

− не замени возила из члана 16. овог Уговора, у прописаном року. 

− продаје карте које нису одобрене од надлежне организационе јединице Општина 

Инђија, 

− у случају да три пута достави нетачне податке о оствареним полуобртима на линији, 

− у року од 30 (тридесет) дана не измирује све новчане обавезе произашле из Уговора, 

− више од 5 (пет) пута не поштује обавезе бесплатног или повлашћеног превоза путника, 

− не достави обновљено решење Министарства надлежног за послове саобраћаја о 

испуњености услова за обављање линијског превоза путника, 

− који на нивоу линије, у току календарске године оствари кумулативно преко 50 казни 

(пенала), 

− линију прода или уступи другом Превознику, 

− достави нетачне податке у пријави на Конкурсу, као и у току важења Уговора, 

− и у другим случајевима предвиђеним Законом. 

 

Одлуку о раскиду Уговора доноси скупштина Општине Инђија, о чему се Превозник писмено 

обавештава.  

Надлежна организациона јединица се обавезује да линије које су одузете уступи другом 

Превознику, након спроведеног допунског конкурса, који се мора окончати најкасније у року 

од 6 (шест) месеци. До његовог спровођења надлежна организациона јединица привременим 

решењем уступа линије Превознику који има слободне капацитете, а по редоследу рангирања 

на последњем Конкурсу. 

Превозник са којим је раскинут Уговор не може учествовати на допунском или новом конкурсу 

за доделу права превоза у Инђији. 
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Члан 47. 

Казне, односно пенали се неће обрачунавати за случајеве окарактерисане као виша сила, као 

што су: 

− недостатак у снабдевању енергентима од стране произвођача или добављача, 

− саобраћајних загушења/измене у режиму рада линија због културних, спортских, 

политичких и других манифестација или налога надлежних органа, 

− изузетне временске непогоде као што су снег, поледица и слично,  

− вандалски актови, саботаже или друге радње које имају за последицу значајне 

поремећаје у раду. 

 

Члан 48. 

Уговорне стране се могу ослободити од одговорности у случајевима који настану независно од 

њихове воље (виша сила). 

Под вишом силом сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису постојали у време 

потписивања овог Уговора, који су настали мимо воље и моћи утицаја уговорних страна и чије 

наступање и дејство уговорне стране нису могле предвидети и спречити. 

За време трајања више силе обавезе уговорних страна мирују и не примењују се 

санкције због не извршења уговорних обавеза у року. 

 

Члан 49. 

Превозник гарантује слободан приступ својим објектима, возилима и документацији у циљу 

остваривања контролних прегледа, у складу са одредбама овог Уговора. Један примерак 

записника о извршеној контроли се оставља, односно накнадно доставља Превознику. 

 

Члан 50. 

Превозник је дужан да организационој јединици Општине Инђија доставља акт о испуњености 

услова за обављање линијског превоза путника који издаје Министарство надлежно за 

послове саобраћаја, податке о свим променама везаним за статус правног лица (адреса 

седишта предузећа, одговорно лице, и др), податке везане за замену возила у складу са овим 

уговором, као и свим битним изменама података тражених у Конкурсној документацији и 

овим Уговором, у року од 15 (петнаест) дана од настанка промена, под последицама 

пропуштања. 

 

Члан 51. 
Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.  
Повећање обима предмета набавке не односи се на вишкове радова уколико су исти 
уговорени. 
Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 
 

 

Члан 52. 

На међусобна права и обавезе уговорних страна која нису регулисана овим Уговором, 

примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима и Закона о јавним 

набавкама, као и други позитивни прописи Ребулике Србије. 
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Члан 53. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше договором. Уколико се спор не 

може решити договором, исти ће се решавати пред Привредним судом у Сремској Митровици. 

 

Члан 54. 

Ништавност било које одредбе овог Уговора не повлачи ништавност осталих одредби Уговора. 

 

Члан 55. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих је по 3 (три) за сваку од 

уговорних страна. 

 

 

Извршилац 

Директор  

 

 

 Општина Инђија 

         Председник Општине  

  Гак  Владимир 
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Прилог број 1. 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ОБАВЕЗАМА САОБРАЋАЈНОГ ОСОБЉА У ГРАДСКОМ И  

ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ У ИНЂИЈИ 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Правилником о обавезама саобраћајног особља (у даљем тексту: саобраћајно особље) 

прописује се начин поступања при извршавању њихових послова.  

 

Члан 2. 

Саобраћајно особље, као и остали запослени чији је делокруг рада у вези са обављањем 

превоза, дужни су да се придржавају овог Правилника и то: 

 а) возачи: аутобуса, сервисних возила и возила за вучу. 

б) контролори. 

 

                                                                       Члан 3. 

Саобраћајно особље из чл. 2. овог Правилника као и лица која заснивају радни однос, осим 

одговарајућег степена стручног образовања, пре упућивања на самостални рад, морају 

практично бити обучени и упознати са свим прописима, правилницима, упутствима, наредбама 

итд. 

Надлежни руководиоци дужни су да доставе запосленима овај Правилник, ради упознавања, о 

чему ће сачинити и водити ажурну евиденцију. 

Запослени којима је уручен Правилник, својим потписом потврђују пријем. 

 

Члан 4. 

Саобраћајно особље када се не налази на својим пословима, а нађе се у возилима сматра се 

обичним путницима, изузев запослених из члана 7. овог Правилника. 

Саобраћајно особље које обавља послове, мора имати своје личне и службене исправе ради 

легитимисања на захтев надлежног органа МУП-а и овлашћених органа општине Инђија. 

 

Члан 5. 

Саобраћајно особље може обављати само оне послове који су распоредом рада одређени или 

оне које наложи непосредни руководилац. 

Нико не сме руковати возилима и техничким уређајима на возилима ако за то није одређен и 

обучен. 

Евиденцију и доказе о обучености за руковање возилима и техничким уређајима, као и 

оспособљеност за исте, води Превозник. 
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Члан 6. 

Поред одредаба овог Правилника, саобраћајно особље је дужно да се при вршењу послова 

придржава следећих прописа: 

 

a) Општих прописа: 

− Закона о раду 

− Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима 

− Закона о превозу у друмском саобраћају 

− Закона о заштити на раду 

− Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији општине Инђија 

− Осталих важећих законских прописа који посредно или непосредно регулишу рад 

саобраћајног особља. 

 

b) Реда вожње и распореда рада 

Непознавање прописа никога не оправдава за неправилно извршење послова. 

У случају да неки од овлашћених органа изда наређење супротно одредбама овог Правилника, 

саобраћајно особље је дужно да пре него што приступи извршењу таквог наређења, на 

одговарајући начин извести непосредног руководиоца. 

 

Члан 7. 

За издавање налога за рад и вршење надзора у саобраћају, надлежан је директор (власник) 

Превозника. 

 

Члан 8. 

Диспечер, као и остали запослени из чл. 7. овог Правилника дужни су да приликом доласка 

возача на посао и у току њиховог рада обрате пажњу на њихово психофизичко стање (умор, 

болест, дејство алкохола, опојних дрога или лекова на којима је означено да се не смеју 

употребљавати за време вожње).  

У случају кад се утврди да је запослени у таквом стању да на прописан начин не обавља посао 

или исти обавља на начин којим се угрожава безбедност саобраћаја и путника, исти се удаљава 

са послова, о чему се сачињава извештај и обавештава непосредни руководилац. 

 

Члан 9. 

У истрази, увиђају као и у поступку утврђивања повреде радне обавезе, саобраћајни радник је 

обавезан да на одговарајући начин попуни истините исказе. 

 

Члан 10. 

За време вршења послова саобраћајно особље мора пристојно да изгледа тј. да буде чисто и 

уредно. 
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ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ ЗА САОБРАЋАЈНО ОСОБЉЕ 

 

Члан 11. 

Саобраћајно особље је дужно да се понаша културно, уљудно и предусретљиво сагласно 

одредбама овог Правилника. 

Међусобни односи саобраћајног особља морају бити коректни. 

Саобраћајном особљу није дозвољено у возилу слушање радио апарата и других уређаја који 

га ометају–одвлаче пажњу у току вршењу послова. 

У возилу није дозвољено пушење. 

На захтев путника, саобраћајно особље је дужно да саопшти свој службени број и име. 

 

Члан 12. 

Саобраћајно особље ће упозорити путника који прави неред, узнемирава друге, физички 

напада, угрожава сигурност и јавни ред, уноси у возило недозвољен и опасан пртљаг, да ће 

бити удаљен из возила. 

Уколико такав путник настави са истим понашањем, саобраћајно особље може зауставити 

возило и затражити интервенцију најближег органа МУП-а. 

 

Члан 13. 

Саобраћајно особље које ради у возилу овлашћено је да од путника тражи на увид возну 

исправу, у циљу провере да ли је путник извршио своју обавезу плаћања превоза. 

Уколико путник одбије да плати превоз или не покаже одговарајућу возну исправу, може бити 

удаљен из возила. 

Члан 14. 

Саобраћајно особље је дужно да и према грађанима који нису путници има коректан однос и 

обавезано је да пружи обавештења о мрежи линија, цени превоза, поласцима возила са 

терминуса, као и да путнику пружи тражена обавештења у вези са сналажењем по граду, или 

да упути на овлашћено лице ако само није у могућности или није овлашћено да такву 

информацију даје. 

 

Члан 15. 

Однос саобраћајног особља према надлежном органу МУП-а мора бити службен и коректан. 

Дужност саобраћајног особља је да изврши његов налог ради успостављања реда, регулисања 

саобраћаја, спречавања знатне штете и сл. 

На захтев надлежног органа МУП-а саобраћајно особље је дужно да да одговарајуће податке о 

себи. 

Члан 16. 

Место и време пријема и предаје послова саобраћајног особља утврђено је распоредом рада. 

Дужност је саобраћајног особља да се лично упозна са својим распоредом рада, као и 

упутствима која се у овом циљу издају. 
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Члан 17. 

Замена на радном месту могућа је само са знањем и одобрењем дежурног диспечера, односно 

одговорног лица. 

Члан 18. 

У случају спречености да дође на рад, саобраћајно особље је обавезано да најкасније у року од 

два часа пре предвиђеног почетка рада, о разлозима спречености за рад обавести распоред 

или непосредног руководиоца.  

 

Члан 19. 

Саобраћајно особље одсуство са рада обавезано је да тражи благовремено, а све изостанке са 

рада оправда. 

Члан 20. 

Саобраћајно особље које закасни на посао, за тај дан распоређује се на друге упражњене 

послове, а ако то није могуће, одређује се да буде у резерви. 

За случај непостојања услова из става један овог члана, саобраћајно особље може да се 

договори са распоредом око извршења својих послова. 

У случају недоласка саобраћајног особља на рад, одговорно лице Превозника одређује на те 

послове друго лице из резерве. 

Члан 21. 

Саобраћајно особље које је распоредом рада одређено да буде у резерви, обавезно је да се по 

доласку на рад јави диспечеру или непосредном руководиоцу и без његове сагласности не 

могу да се удаље из распореда. 

Саобраћајно особље из резерве по добијању смене, дужно је да је одради као редовни 

распоред. 

За време чекања, саобраћајно особље из резерве и особље које због недостатка планираног 

броја возила или масовнијих искључења чека на распоред, може да обавља и остале послове 

који одговарају њиховим стручним и радним способностима и обучености. 

 

Члан 22. 

У случају недоласка особља на смену, особље претходне смене обавезно је да ради дуже од 

пуног радног времена, али најдуже до времена прописаног Уговором о раду и Законом о 

безбедности саобраћаја. 

Члан 23. 

Саобраћајно особље може напустити послове само по одобрењу непосредног руководиоца. У 

случају моменталног обољења или повреде на раду, саобраћајно особље ће одмах известити 

диспечера, односно одговорно лице које ће тражити замену најхитнијим путем. До доласка 

замене саобраћајно особље ће по могућству наставити са радом, а ако не може, возило ће 

искључити из саобраћаја и обезбедити возило на прописан начин. 

 

Члан 24. 

Дужност саобраћајног особља је да о својим запажањима од значаја за одвијање саобраћаја 

извести непосредног руководиоца. 
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ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ ЗА ВОЗАЧЕ 

 

Члан 25. 

Возачи преузимају дужност на месту и у време предвиђено распоредом смена. 

У гаражи, возач прима дужност од дежурног диспечера Превозника и њему је дужан да се јави 

пре изласка возила у саобраћај, и од њега прима потребна документа за рад, евентуална 

наређења и упутства. 

 

Члан 26. 

Примопредаја возила обавља се у гаражи и на линији. 

Примопредаја возила у гаражи врши се између запослених физичко-техничког обезбеђења и 

возача који је одређен да ради на одређеном возилу. 

Примопредаја возила на линији врши се између возача који предаје и возача који прима 

возило и том приликом уносе се у одговарајућу документацију све уочене неправилности и 

недостаци. 

При пријему возила у гаражи возач прегледа возило ради утврђивања његове исправности, 

чистоће и снабдевености потребном опремом. О исправности се извештава непосредни 

руководилац. 

Возач преузима технички исправно возило, а за његову исправност одговара овлашћено лице 

из одржавања, које је својим потписом и печатом оверило исправност возила у путном налогу. 

Да је возило примио технички исправно и са потребном опремом возач потврђује својим 

потписом у путни налог. 

Возач не сме да учествује у јавном саобраћају са технички неисправним возилом, а у случају 

када уочи квар дужан је да затражи интервенцију теренске радионице ради отклањања квара. 

Возач је у обавези да уколико дође до квара док се возило налази на линији у путни налог 

упише врсту квара. 

По пријему возила у гаражи и на линији, возач је одговоран за његову исправност и опрему. 

 

Члан 27. 

Маневрисање возила у гаражи, паркинг простору и радионицама врши се уз посебну пажњу и 

уз смањену брзину. У радионичком простору брзина износи највише 5 км/час а на паркинг 

простору највише 10 км/час. 

 

Члан 28. 

 Пре изласка са возилом из гараже возач проверава следеће: 

− спољни изглед каросерије, 

− снабдевеност возила горивом и уљем, 

− стање осветљења и инструмената за ниски напон, 

− функционисање врата, 

− стање сигналних, звучних и светлосних уређаја, 

− рад инструмената на инструмент табли, 

− исправност кочница, 

− функционисање мењача, 
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− функционисање управљачког механизма, 

− евентуалне појаве ненормалних вибрација и шумова, 

− снабдевеност возила потребном опремом. 

 

Члан 29. 

Путни налог са листом квара је документ који прати возило од момента изласка у саобраћај до 

завршетка рада. У листу квара се уносе сви недостаци на возилу које возач уочи током рада. 

Листа квара је саставни део путног налога. По завршетку рада возила, возач путни налог са 

листом квара предаје дежурном диспечеру. 

 

Обележавање, опремљеност, проветравање, 

грејање, осветљавање и чистоћа возила 

 

Члан 30. 

Возило којим се врши превоз путника мора бити на прописан начин видно обележено.  

У случају постављања бочних ознака које је могуће променити, возач исте узима из распореда 

и поставља на одговарајућа места пре изласка из гараже. 

У случају да је возило снабдевено електронским ознакама линије или су ознаке фиксне са 

променљивим бројевима, возач исте подешава на самом возилу. 

Када се возилом не врши редован превоз или се не примају путници на предњој страни возила, 

возач поставља одговарајућу ознаку "ванредна вожња", "за гаражу", "у квару" и слично. 

 

Члан 31.  

Возило за превоз путника мора да буде исправно и опремљено опремом предвиђеном 

Правилником о унутрашњој контроли безбедности саобраћаја и Правилником о подели 

моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима. 

 Основни уређаји и обавезна опрема коју возила у саобраћају морају да имају су:  

1. апарат за гашење пожара, 

2. знак за обележавање возила заустављеног на коловозу (сигурносни троугао), 

3. прва помоћ, 

4. два клинаста подметача, 

5. чекић за разбијање стакла, 

6. тахограф, 

7. апарата за продају карата. 

 

Члан 32. 

Проветравање возила прилагођава се спољној температури односно временским приликама. 

Проветравање се врши путем природне вентилације (прозори и отвори) или укључењем 

система за проветравање. 

 

Члан 33. 

У зимском периоду и у време кад је спољна температура мања од +10 степени Целзијусових, 

укључује се систем за грејање возила. 
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Возач је дужан да при преузимању возила провери исправност грејача и ако исти нису 

исправни, а спољна температура мања од +10 степени Целзијусових, искључи односно врати 

возило у гаражу. 

Возила која имају уграђен клима уређај у летњем периоду морају га укључити када 

температура пређе +25 степени Ц. У случају квара клима уређаја, а температура је виша од +25 

степени Ц, возило се сматра неисправи и мора се искључити из саобраћаја и заменити се 

резервним возилом. 

 

Члан 34. 

Возила за превоз путника у периодима дана када је смањена видљивост (сумрак, ноћ, магла), 

као и у тунелима морају изнутра да буду на прописан начин осветљења. 

 

Члан 35. 

За време вожње на линији спољашност и унутрашњост возила мора бити чиста. 

 

Ред вожње 

Члан 36. 

Возач је обавезан да возило одвезе на одређени терминус линије односно да га врати по 

завршеном раду само прописаном трасом у предвиђено време, односно по налогу диспечера 

Превозника. 

 

Члан 37. 

Возачи су обавезни да се строго придржавају реда вожње односно упутства за линију на којој 

раде и није дозвољено да се закашњење у вожњи надокнађује прекорачењем дозвољене 

брзине. 

Закашњење изузетно може да се надокнади по одобрењу другог овлашћеног лица на следећи 

начин: 

− скраћивањем задржавања возила на крајњим станицама, 

− не заустављањем на одређеном броју стајалишта, 

− скраћењем линија до одређених тачака. 

У овим случајевима саобраћајно особље је обавезно да на погодан начин обавести путнике у 

возилу. 

 

Стајалишта – терминуси 

 

Члан 38. 

Возач зауставља возило на свим стајалиштима своје линије. Возило је заустављено на 

стајалишту када је својим предњим чеоним делом поравнато са стајалишном ознаком, а 

десним боком постављено на 10 до 15 цм од ивичњака стајалишног платоа. 

Пријем путника се може вршити највише у прва два возила заустављена на стајалишту. 
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Члан 39. 

За отварање и затварање врата на возилу задужен је возач, изузев возила на којима је 

конструктивно предвиђено отварање врата од стране путника. 

Надзор над улазом и изласком путника из возила врши возач. 

Возач се стара о безбедности свих путника а нарочито старих и изнемоглих лица и инвалида, 

као и лица које воде или носе децу. 

Возач покреће возило тек када се увери да су сва врата затворена. 

За време вожње врата на возилу морају бити затворена. 

Врата се отварају тек када је возило у потпуности заустављено.  

Уколико се једна од врата не могу отворити и затворити возило се сматра неисправним и мора 

се искључити са линије. Возач само у одређеним случајевима и то по одобрењу непосредног 

руководиоца може наставити вожњу са неисправним вратима, али само до доласка на 

терминус-завршну тачку линије или гаражу. Возач не сме започети нови полуобрт са 

неисправним вратима на почетној станици. 

 

Члан 40. 

У случају прекида саобраћаја и квара на возилу, возач је дужан да омогући путницима 

безбедан излазак на месту заустављања и упути путнике да вожњу наставе следећим возилом 

које наилази, са истим купљеним картама. 

 

Члан 41. 

Возач је на терминусу дужан да заустави возило на посебно одређеној површини и да омогући 

путницима чекање у возилу до поласка по реду вожње. 

Уколико возач има довољно времена на терминусу, дужан је да изврши обилазак возила са 

спољне стране и визуелно прегледа стање битних склопова (стање пнеуматика, цурење горива, 

уља итд,.), као и исправност врата и сигнализације возила. 

 

Члан 42. 

На окретницама линија возачи морају да се придржавају следећег режима: 

− у зони окретнице вожња се обавља уз максималну опрезност, 

− након искрцавања путника, прегледа возила, возило улази у стајалиште за пријем 

путника, 

− редослед полазака са окретнице врши се по реду вожње, 

− забрањено је "турирање" и неоправдана употреба звучних сигнала. 

− током стајања возила на терминусу возач је дужан да угаси мотор, а возило обезбеди 

од неконтролисаног кретања. 

 

Члан 43. 

Паркирање возила на терминусу када је то неопходно врши се тако да паркирано возило не 

омета нормално маневрисање и пролаз другим возилима, уз обавезу обезбеђивања возила од 

самопокретања. 
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Вожња возила 

Члан 44. 

Возач је обавезан да познаје и поштује све саобраћајне прописе, као и да у складу са општим 

прописима приступи периодичној провери знања из области безбедности саобраћаја. 

Возач је обавезан да обави редовни и ванредни контролни здравствени преглед у складу са 

Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Правилником о унутрашњој контроли 

безбедности саобраћаја. 

Возач не сме управљати возилом уколико није обавио здравствени преглед у одређеном року. 

 

Члан 45. 

Током вожње возач не сме да дозволи присуство било ког лица у возачкој кабини или возачком 

простору, у коме би присуство тих лица ометало прегледност. 

 

Члан 46. 

У интересу безбедности саобраћаја возач је дужан: 

− да не прекорачи највећу дозвољену брзину, 

− да брзину кретања возила прилагоди техничким карактеристикама возила, условима 

коловоза, видљивости и атмосферским условима, као и другим учесницима у 

саобраћају, 

− да поштује предност осталих учесника у саобраћају, 

− да поштује саобраћајне знаке и даје знаке упозорења осталим учесницима у саобраћају 

звучним и светлосним сигналима, 

− да при промени смера кретања, при заустављању и поласку возила употреби показивач 

смера као знак упозорења, 

− да вожњу учини безбедном и удобном за путнике у возилу, а посебно приликом 

мимоилажења, претицања и обилажења, 

− да возило не покреће нагло, и нагло га зауставља без оправданог разлога и 

− да у кривине улази брзином при којој возило не може да се занесе или угрози 

стабилност путника. 

−  

Члан 47. 

При заустављању возила на стајалишним местима, семафорима, код застоја и сл., најмање 

дозвољено растојање између аутобуса је 1 м. 

 

Члан 48. 

За сваку линију траса је одређена унапред и не сме се напустити осим: 

− када то захтева надлежни орган МУП-а, 

− када је до закрчења саобраћаја дошло због удеса, поплављања коловоза, одрона и 

слично, а постоје паралелне саобраћајнице, 

− када то одреди овлашћени радник, и 

− када се возило вуче за гаражу, а траса линије није најповољнији и најкраћи пут. 

Све измене траса линије возач је дужан да упише у путни налог. 
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Члан 49. 

За време вожње возачи су дужни да прате исправност рада агрегата на возилу преко 

одговарајућих инструмената на командној табли. 

Сваки квар који се уочи благовремено пријављује се. Саобраћајни радници су дужни да 

правилним поступањем спрече веће последице кварова на возилима. 

 

Члан 50. 

Возач је дужан да кварове које уочи упише у листу квара. За кварове који захтевају тренутно 

искључење возила, преко диспечера обезбеђује се интервенција теренске службе. 

За кварове који не захтевају тренутно искључење такође се тражи интервенција теренске 

службе, а возило наставља са радом. 

Није дозвољено возачу да возило искључи из саобраћаја без одобрења и потписа листе квара 

од стране диспечера, односно теренске службе. 

 

Члан 51. 

У случају обављања ванредних вожњи, возач поступа по упутству распореда (траса, време, ред 

вожње и евентуалног квара). 

Све остале обавезе возача који обавља ванредне вожње, исте су као и обавезе возача у 

редовном саобраћају. 

Члан 52. 

Возило не може да се остави и напусти ван гараже, осим ако је тако наложено од стране 

одговорног лица, и то тек пошто возач предузме све потребне мере обезбеђења предвиђене 

општим и посебним прописима за поједине типове возила. 

 

Члан 53. 

Забрањено је возачу да другом лицу уступи управљање возилом, сем у случају кад за то добије 

налог овлашћеног лица: диспечера Предузећа (Превозника). 

 

Крај рада 

Члан 54. 

Возило, по завршетку рада на линији, полази са терминуса за гаражу у време одређено редом 

вожње. Возач је дужан да се јави диспечеру пре поласка за гаражу, ради добијања евентуалних 

упутстава и овере одговарајуће документације. 

 

Члан 55. 

На улазу у гаражу, примаоц возила евидентира време уласка, гаражни број и службени број 

возача, затим визуелно прегледа возило и опрему (апарат за гашење, тахограф и др.), и 

сачињава записник у случају да је возило оштећено или недостаје опрема. 

У случају да је возач употребио апарат за гашење пожара у току вожње, изјаву са потребним 

подацима доставља примаоцу, а употребу ПП апарата уписује и улисту квара. 
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Након прегледа возила од стране примаоца, паркирања на предвиђеном месту и 

обезбеђивања возила, возач путни налог са листом квара предаје дежурном диспечеру у 

распореду Превозника. 

Члан 56. 

Крајем рада возача на линији сматра се моменат предаје возила на линији или гаражи. 

 

Судари и хаварије 

Члан 57. 

 

У саобраћајним незгодама у којима су учествовала возила Превозника, возач је обавезан да 

изврши следеће радње: 

− да предузме мере заштите возила и околине од пожара, да незгоду одмах пријави 

надлежним органима и Служби хитне помоћи у случају ако има повређених или 

погинулих лица, или ако је настала знатна материјална штета,. 

− да обезбеди место саобраћајне незгоде у циљу спречавања друге незгоде којој би 

претходна била узрок, а у циљу утврђивања чињеничног стања од стране надлежних 

органа и материјалне доказе о удесу (трагове кочења, комаде стакла и сл.). 

− да предузме мере за спречавање самопокретања возила и да обезбеди возило од 

уласка других лица. 

 

Члан 58. 

У незгодама у којима има лакше повређених, возач је дужан да благовремено укаже прву 

помоћ повређенима и да у границама расположивих могућности организује њихов превоз до 

најближе здравствене установе уколико за то постоји потреба. 

У случају када су учесници у незгоди задобили тешке телесне повреде, потребно је преузети 

мере за спречавање крварења и позвати Службу хитне помоћи или организовати превоз 

повређених до болнице, али само у случају уколико превожење неће проузроковати теже 

последице код повређених. Позив службе хитне помоћи се врши директно преко дежурне 

службе МУП-а, односно на други погодан начин. 

У случају већег броја теже или лакше повређених у саобраћајној незгоди у којој су учесници 

возила Превозника може се изузетно, када нема изгледа да ће кола за хитну помоћ стићи 

благовремено, употребити возило које прво наилази, а нарочито на приградским линијама. 

 

Члан 59. 

У циљу убрзавања процеса прикупљања података о околностима под којима се незгода 

догодила, о возачима и возилима који су у незгоди учествовали, о сведоцима незгоде ако 

постоји могућност на лицу места, возач сачињава писмени извештај о саобраћајној незгоди и 

попунјава одговарајући образац. 

 

Члан 60. 

Возач је дужан да о саобраћајној незгоди и осталим догађајима на линији због којих је дошло 

до поремећаја саобраћаја одмах обавести дипечера. 
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У случају недоласка овлашћених лица из става један овог члана, возач по могућности (када није 

вршен увиђај) узима личне податке најмање два сведока. 

О саобраћајној незгоди возач је обавезан да попуни прописан образац са детаљним описом 

саобраћајне незгоде. 

Овај извештај се доставља на крају смене истог дана дежурном диспечеру Превозника. 

 

Члан 61. 

У случају да дође до замрзавања инсталације за ваздух, возило се искључује из саобраћаја о 

чему се одмах обавештава диспечер . 

Возило пре одмрзавања се не сме померити сопственим погоном са места, већ се за то 

обезбеђује вуча возила. 

За случај замрзавања у цилиндру за отварање врата возило се по завршеној вожњи у једном 

смеру искључује из саобраћаја. 

 

Члан 62. 

У случају прскања или издувавања пнеуматика на возилу, возило се одмах искључује из 

саобраћаја о чему се обавештава диспечер. 

Возило се по могућности паркира на месту на коме неће ометати остале учеснике у саобраћају, 

обезбеђује од неконтролисаног кретања и обавезно поставља сигурносни троугао. 

 

Члан 63. 

У возилу које због природе квара мора да се вуче за гаражу, обавезно мора да се налази возач. 

 

Физички напади и малтретирање саобраћајног особља и оштећење возила 

 

Члан 64. 

Ако дође до физичког напада и малтретирања саобраћајног особља претњом, уценом итд. у 

току вршења послова, услед чега наступи телесна повреда или неспособност за рад, потребно 

је да се заустави возило и затражи интервенција најближег органа МУП-а и од сведока прикупе 

потребни подаци. 

У свим ситуацијама саобраћајно особље треба да буде уздржано и настоји да не узвраћа на 

физички напад, сем у случају нужне одбране. 

 

Члан 65. 

У случају оштећења возила од стране путника или других лица, возач је дужан да се обрати 

најближем органу МУП-а ради интервенције и прибављања података о починиоцима. 

 

Подношење извештаја 

 

Члан 66. 

Саобраћајно особље је дужно да обавести диспечера о свим ванредним догађајима, 

елементарним непогодама, и другим непредвидивим догађајима који имају за последицу 

немогућност одвијања редовног превоза путника или одступање од реда вожње. 
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Члан 67. 

На основу информације из претходног члана, диспечер предузима све потребне мере за 

отклањање ванредних поремећаја у што краћем року.  

Превоз ствари, пртљага и животиња 

 

Члан 68. 

Путник може уносити у возило ручни пртљаг, склопљена дечија колица, ловачку или спортску 

пушку у футроли, скије и пецачки прибор у футроли. 

Путник не сме уносити у возило кабасте предмете (џакове, бале, гајбе, сандуке, делове 

намештаја, шпорете, телевизоре, радио апарате, бурад и сл.), лако ломљиве, отровне, 

нагризајуће материје, као и остале ствари које могу повредити, упрљати или оштетити возило и 

узнемиравати путнике. 

Путник не може уносити у возило запаљив и експлозиван материјал. 

Путник не може ући у возило у оделу које може да упрља друге путнике и возило. 

 

Члан 69. 

У возило за превоз путника не могу се уводити пси и друге животиње. 

 

Нађене ствари 

 

Члан 70. 

Свако лице које у возилу нађе туђу ствар, дужно је да исту преда возачу. 

 

Члан 71. 

Возач је обавезан: 

− да прими нађену ствар и узме податке од налазача или ако је сам нашао да је 

брижљиво чува до момента предаје, 

− да спречи друга лица у покушају да заборављену туђу ствар у возилу или на стајалишту 

присвоје, 

− да нађену ствар преда истог дана по завршетку смене диспечеру, који даље нађену 

ствар предаје надлежној организацији за изгубљене ствари. 

 

Члан 72. 

Када возач посумња да нађена ствар може угрозити безбедност путника и возила, дужан је о 

томе одмах да извести најближи орган МУП-а. 

 

Члан 73. 

Возачи су обавезни да продају карте. 

На почетку рада возач мора бити снабдевен картама и уређајем за поништавање. 

Поступак задужења и раздужења, предаје пазара и вођења финансијске документације, 

прописује се одговарајућим упутством. 
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Члан 74. 

Возач је дужан да на захтев финансијског контролора покаже књигу требовања, карте које 

поседује, укупан износ новца од продатих карата и књижицу задужења. 

 

Члан 75. 

Возач је дужан да познаје све одредбе јединственог - интегрисаног тарифног система и све 

прописе и документа на основу којих се превозе путници. 

 

Члан 76. 

Возач продаје карте искључиво док возило стоји на терминусу или на стајалишту. 

 

ОДРЕДБЕ О ОБАВЕЗАМА КОНТРОЛОРА 

 

Члан 77. 

Основна обавеза контролора је контрола возних исправа путника у возилима и контрола 

наплате превоза (возача). 

 

Члан 78. 

Однос контролора према путницима мора бити коректан, љубазан, одмерен и прилагођен 

датој ситуацији. 

Контролор мора пристојно да изгледа. 

Контролор је дужан да путницима пружи сву могућу потребну помоћ у вези са коришћењем 

превоза. 

Контролор приликом обављања послова мора да има јасно истакнуту службену легитимацију, 

којом је овлашћен да контролоше возне исправе.  

 

Члан 79. 

Уколико дође до сукоба између саобраћајног особља и путника у возилу, контролор настоји 

својим ауторитетом да сукоб спречи или да смири учеснике сукоба. 

За сваку утврђену неправилност од стране особља контролор је дужан да љубазно упути 

путника на даљи поступак, а особљу укаже на учињене пропусте, с циљем да се спречи 

понављање истих. 

О учињеним неправилностима, односно неисправностима, контролор је дужан да поднесе 

одговарајући извештај надлежној служби са свим потребним подацима, односно доказима 

(сведоцима), ако то природа случаја захтева. 

 

Члан 80. 

При наиласку на путника без карте, или са неисправном картом, одлука контролора може бити: 

− да од путника наплати доплатну карту, 

− да од путника узме податке о његовом идентитету, 

− да путнику омогући куповину карте у возилу, 

− да путника удаљи из возила. 

 



Конкурсна документација за јавну набавку – отворени поступак брoj   9/2017  64/ 91 
 

Коју ће меру применити зависи од околности и случаја, с тим да у свим ситуацијама његов 

однос према путнику мора бити коректан, одмерен и љубазан. 

Возне исправе за које се утврди да су фалсификоване, одузимају се, а против путника се 

подноси пријава надлежној служби. 

Приходе од наплаћених доплатних карата, контролор је дужан да преда на начин и у року који 

је прописан надлежној служби Превозника. 

 

Члан 81. 

Контролор је обавезан да приликом попуне блок рачуна читко и тачно унесе име и презиме 

путника, матични број, број личне карте, адресу становања и врсту одузете легитимације за 

превоз. 

 

Члан 82. 

Контролор је обавезан да свакодневно код себе има у новцу или у доплатним картама висину 

свог финансијског задужења.  

 

Члан 83. 

На крају смене контролор је обавезан да сачини извештај о раду који садржи следеће податке: 

− број контролисаних возила и са којих линија, 

− број контролисаних путника, 

− број издатих доплатних карата, 

− број наплаћених доплатних карата и висина оствареног прихода који предају у року од 

24 сата. 
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Прилог број 2 

 

Општи услови за аутобусе за рад на линијама јавног градског 

и приградског превоза путника у општини Инђија,  

техничком и естетском прегледу 

 

Члан 1. 

Овим Општим условима се дефинишу техничко-експлоатационе карактеристике аутобуса, 

садржај контролних прегледа и услови за рад на линијама градског и приградског превоза 

путника у Инђији. 

Члан 2. 

Аутобуси који раде на линијама јавног градског превоза путника у Инђији морају да задовоље 

услове у складу са: 

− Законом о основама безбедности саобраћаја на путевима, посебно у делу техничке 

исправности, регистрације и другог, 

− Законом о превозу у друмском саобраћају, по коме се превоз путника обавља аутобусом 

који испуњава прописане услове за градске и приградске аутобусе, 

− Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у 

саобраћају на путевима, техничким нормативима, стандардима донетим на основу Закона 

о стандардизацији, и прописима о хомологацији појединих уређаја и опреме на возилима,  

− Одлуком о јавном линијском превозу путника на територији општине Инђија и другим 

прописима који регулишу ову материју. 

 

Члан 3. 

Градски аутобус је аутобус (аутомобил за превоз путника са више од девет седишта укључујући 

седиште возача) намењен превозу путника у градском саобраћају, са местима за седење, 

простором за стајање и опремом за олакшано улажење и излажење путника при честим 

заустављањима и њихово померање дуж возила, при чему је број места за стајање већи од 

броја места за седење. Основне димензије и капацитети нових возила дати су у наредном 

прилогу. 

Карактеристике аутобуса Соло аутобус 

Дужина са браницима Мин. 11.500 mm 

Ширина 2.500 mm 

Висина Макс. 3.500 mm 

Број врата са десне стране Најмање двоје врата  

Капацитет аутобуса-путника (места за седење+стајање) (6 путн./m2)  Мин. 70 

Висина стајања (од пода до плафона) Мин. 2.100 mm 

Висина пода Макс. 760 mm 

Мотор најмање ЕУРО 3 

Снага мотора (према ИСО) Мин. 160 кW 

Висина првог степеника на улазу/излазу Макс. З60 mm 

Светло у путничком делу (мерено на 1 m изнад пода) 100 LUX 
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Приградски аутобус је аутобус намењен превозу путника у приградском саобраћају који 

поседује места за седење путника, а конструкцијом је обезбеђена могућност превоза путника 

који стоје. 

Приградски соло аутобус мора да има најмање двоја врата која не морају да буду двокрилна. 

Врата на аутобусима морају да омогуће безбедно затварање и отварање и да заштите путнике 

од повреде, односно евентуалног испадања из аутобуса. Површина врата треба да буде без 

оштрих ивица или завртњева уграђених оправком или преправком истих. Заштитне гуме на 

вратима морају да буду исправне и правилно постављене, тако да онемогуће продор падавина 

и струјање ваздуха у унутрашњост аутобуса. 

Сва возила морају да буду снабдевена уређајем за поништавање карата, коју набавља 

Превозник, а марку и тип одређује надлежна организациона јединица општине Инђија (у 

даљем тексту: надлежна организациона јединица). 

 

Члан 4. 

Седишта морају да буду монтирана у попречној позицији, у формату 1x1 или 2x2 на издигнутим 

деловима заштитних бубњева изнад точкова могу бити у формату 2x2. 

Седишта морају да буду антивандалска, што се доказује одговарајућим сертификатом 

произвођача. Наслони треба да имају рукохвате пуном ширином. Седишта треба да буду 

пластична, анатомски обликована, појединачна (не клупе). Пожељно је да седишта, уз 

унутрашњу оплату возила не буду причвршћена за под.  

 

Члан 5. 

Ниједна материја која се користи у аутобусу не сме да угрожава здравље особља које ради на 

оправци или одржавању аутобуса. Ти материјали су, на пример, изолациони материјали, 

фарбе, масе за заптивање, течности или фрикциони материјали. Коришћење материјала 

штетних по здравље и/или околину своди се на минимум, посебно уколико уклањање таквих 

материјала представља проблем. Материјали који садрже азбест нису дозвољени. 

 

Члан 6. 

Ниво буке коју производи аутобус мора да буде у складу са следећим: 

− Бука ван аутобуса (Метод мерења ЕЕС 70/157): Бука у вожњи (убрзан пролазак на 

удаљености од 7,5м) једнака или испод 80 дВ(А). 

− Бука у аутобусу - путнички део (метод мерења ИСО 5128): једнака или испод 72 дВ(А) + 

2 дВ(А) при 50км/х. У возачевој кабини ниво буке не превазилази 72 дВ(А). 

 

Члан 7. 

Издувна цев не сме бити окренута на доле и мора бити на задњој левој страни. Путници који 

чекају на станици не смеју да буду изложени издувним гасовима више него што је неизбежно. 

Светла и регистрационе таблице не смеју да поцрне од издувних гасова. 
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Члан 8. 

Сви материјали од којих је аутобус направљен треба да су спорогорећи, што је од посебне 

важности за материјале у унутрашњости аутобуса. Треба поштовати све релевантне законе и 

добро конструкционо искуство (ИСО 3795, итд.). 

При лоцирању резервоара и судова са запаљивим течностима (као што је моторно гориво, 

моторно уље, антифриз) и конструкционо решење отвора, као што је наливно грло, итд., такође 

поштовати све релевантне прописе, прописе о заштити од пожара (нпр. ЕСЕ-Р-36) и добро 

конструкционо искуство. 

 

Члан 9. 

Возачева кабина треба да је пројектована као полуотворена кабина. Иза возачевог седишта 

треба да се налази непровидни параван. Возачев улаз у кабину не сме да има врата или 

другачију преграду. 

 

Члан 10. 

У циљу информисања путника о броју и називу линије, пожељно је да аутобус (што се посебно 

бодује у поступку изборе превозника) има електронски дисплеј на: 

− предњој чеоној страни са бројем линије  

− на десној страни аутобуса испред средњих врата са бројем линије  

− задњој страни аутобуса са бројем линије. 

 

Члан 11. 

Вертикални рукодржачи морају бити инсталисани на свим седиштима до пролаза. Сви спојеви 

треба да буду са завртњима. Хоризонтални рукодржачи треба да буду инсталисани целом 

дужином аутобуса да би путници могли да се чврсто држе. Хоризонтални рукодржачи 

монтирани на таваници треба да буду високи мин. 1.900 мм изнад пода. Одговарајући 

рукодржачи треба да буду монтирани на степеништу и улазно/излазним вратима.  

Под довољним бројем се сматра број рукодржача довољан да опслужи путнике који стоје, а 

број путника који стоје је дефинисан бројем места за стајање у саобраћајној дозволи. 

 

Члан 12. 

Под у путничком делу не сме да има степенике. Не сме да буде подигнутих платформи, осим 

уколико је то неизбежно и не ограничава капацитет места за стајање и/или пролаз путника 

(који улазе и излазе). 

Подна облога (анти-клизна у сувом и мокром стању) треба да има што је мање могуће састава. 

Неопходно је лако чишћење, суво и мокро. Спојеви између површина треба да трајно 

спречавају улазак воде. Улазак воде спречити и на саставним линијама уз страничне облоге и 

на отворима на поду. 

 

Члан 13. 

Сва стакла на аутобусима и вратима морају бити исправна. Није дозвољено затварање отвора 

прозора и врата другим, непровидним материјалима (лим, дрвене плоче и слично). 
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Ветробранско стакло мора да буде ламинирано из једног или два дела и затамњено. Други 

прозори морају да буду од ојачаног, сигурносног стакла. Укупно барем шест (6) горњих 

страничних прозора у зглобном возилу и (4) четири у соло возилу, или свако друго треба да се 

отварају клизањем. Клизни део се дели на лево и десно (отвор 1/3). Не узима се у обзир прозор 

који се налази у радном простору возача. Уколико аутобуси већ имају уграђене бочне прозоре 

на обарање, дозвољава се њихово коришћење. Изузетак су возила код којих постоје системи за 

проветравање унутрашњости возила или клима уређаји који морају да буду у исправном стању. 

Аугобус треба да има четири (4) обележена прозора за излаз у случају опасности. 

Прозори и њихови оквири морају да буду отпорни на вандализам. 

 

Члан 14. 

Обавезна опрема коју мора да поседује сваки аутобус је: 

− Једна кутија са прибором за прву помоћ, 

− Четири (4) чекића за разбијање стакла у случају опасности везаникабловима који треба 

да се налазе у близини прозора за излаз у случају опасности и један код возача, 

− Два катадиоптерска троугла одобреног типа, 

− Два клинаста подметача,  

− Апарат за гашење пожара, 

− Уређај за валидацију појединачних карата. 

 

Члан 15. 

У унутрашњости аутобуса распоред седишта и ширина пролаза између седишта морају да буду 

такви да омогућавају несметано кретање путника у возилу. 

Поклопци на поду морају да буду исправни, као и механизми за њихово учвршћивање. 

Степеништа морају да буду прекривена неклизајућим и исправним материјалима. Уколико је 

израђено од алуминијума, мора да има одговарајуће орапављење. 

Платформа у унутрашњости аутобуса не сме да има оштре ивице нити да буде уздигнута у 

односу на основни под. 

 

Члан 16. 

Уколико аутобуси имају уграђен систем за принудну вентилацију или климатизациони уређај, 

исти морају да буде у исправном стању. У случају да уређаји не ради, аутобус се сматра 

неисправним и не може се укључити у саобраћај. Ако поправка није могућа, власник је дужан 

да обезбеди услове за природно проветравање аутобуса. 

 

Члан 17. 

Сва обавештења за путнике морају бити написана на српском језику, ћирилицом и евентуално 

на енглеском језику. Сва обавештења за путнике се морају односити на мрежу линија и тарифе 

јавног превоза у Инђији. Остала обавештења се морају уклонити. 

У унутрашњости аутобуса (на посебно дефинисаним, обележеним и оивиченим просторима, 

ван прозора) дозвољено је истицање реклама. За рекламе могу се користи посебни елетронски 

уређаји дисплеји постављени тако да не угрожавају безбедност путника. 
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Члан 18. 

Контролни преглед аутобуса за рад на линијама јавног превоза путника обавља се на основу 

налога надлежне организационе јединице у дефинисаним терминима и станицама за 

контролни преглед. 

Контролни преглед сачињавају технички и естетски преглед аутобуса. 

 

Контролни технички преглед обављају контролори станице за контролни преглед под 

надзором Техничке комисије. Техничку исправност аутобуса потврђује контролор станице за 

контролни преглед. 

 

Контролни естетски преглед обављају Техничке комисије. О естетском стању аутобуса одлучује 

Техничка комисија. 

Преглед из става 1. овог члана врши контролор станице за контролни преглед и трочлана 

Комисија за контролни преглед која је састављена од: 

− представник општине Инђија (по могућности саобраћајни инжењер),  

− представник који има завршену средњу или високу машинску школу струковних студија 

− представник МУП-а. 

Комисија о свом раду води записник и попуњава образац који је дат у Прилогу број 15. 

 

Члан 19. 

Техничке карактеристике аутобуса које се контролишу за укључивање и рад на линијама јавног 

градског и приградског превоза путника односе се на: 

− систем за кочење, 

− систем за управљање, 

− шасију и додатке шасији, 

− уређаје који омогућавају нормалну видљивост, 

− светла, рефлекторе и електричну опрему, 

− осовине, точкове, пнеуматике, еластично ослањање, 

− мотор и уређаје за одвођење и испуштање издувних гасова, и 

− осталу опрему, 

а према Правилнику о подели моторних и прикљуцних возила и техничким условима за возила 

у саобрацају на путевима. 

 

Члан 20. 

Превозник се благовремено обавештава о термину и месту обављања контролног прегледа за 

сваки пријављени аутобус. Аутобус долази на Контролни преглед у заказаном термину. 

Превозник је дужан да достави на увид оригинал саобраћајне дозволе и приложи једну 

фотокопију, ради идентификације аутобуса. 

Ако су вршене преправке на аутобусу неопходно је да превозник достави на увид оригинале 

атестне документације издате од овлашћене организације и приложи једну фотокопију. 

Аутобус пре прегледа мора бити очишћен и опран споља и изнутра како би могли да се уоче 

сви евентуални недостаци (оштећења, корозије, огреботина, отпадање боје и сл). 
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Контролном прегледу се неће приступити (и сматраће се да је термин за преглед искоришћен) 

у следећим случајевима: 

− ако аутобус није регистрован, 

− ако није могуће утврдити број шасије аутобуса, 

− ако се у саобраћајној дозволи не слажу марка и тип аутобуса са марком и типом који се 

појавио на прегледу, чак и ако број мотора и број шасије одговарају подацима из 

саобраћајне дозволе, 

− ако су на аутобусу вршене преправке, а Превозник не поседује одговарајућу атестну 

документацију, 

− ако контролном прегледу приступи прљав аутобус, 

− у случају цурења уља, горива или антифриза из аутобуса. 

 

Члан 21. 

Подешавање система и уређаја на аутобусу није дозвољено на линији за контролни преглед, 

односно у току обављања контролног прегледа. 

Ако се на контролном техничком прегледу аутобуса утврди да је аутобус неисправан издаје се 

Извештај о утврђеним неисправностима, у који се уписују неисправности које треба отклонити 

на аутобусу и заказани термин за други преглед (уколико аутобус има право на поновни 

контролни преглед). Један примерак Извештаја о утврђеним неисправностима се на лицу места 

предаје представнику Превозника, који је претходно потписао оба примерка Извештаја. 

Уколико на аутобусу није могуће утврдити број мотора, преглед се обавља с тим што се 

заказује други термин ради провере отклањања утврђеног недостатка. Ако се аутобус не појави 

на поновном контролном прегледу или се појави без укуцаног броја мотора, сматра се 

неисправним. 

Комисија за контролни преглед, у изузетним случајевима, узима узорак горива из резервоара 

аутобуса ради испитивања састава горива. Трошкове овог испитивања у овлашћеној 

организацији сноси Превозник. 

Током периода предвиђеног за обављање контролних прегледа који одређује надлежна 

организациона јединица, аутобус може имати највише два заказана термина за контролни 

преглед. У случају да аутобус не дође на контролни преглед у првом заказаном термину сматра 

се да је тај термин искоришћен и заказује му се термин за други контролни преглед, само уз 

присуство овлашћеног лица превозника. Уколико се у периоду предвиђеном за обављање 

контролних прегледа аутобус не појави у заказаним терминима сматра се да није прошао 

контролни преглед. 

При сваком поновном контролном прегледу аутобуса проверава се број шасије и број мотора. 

При поновном контролном техничком прегледу утврђује се да ли су уочени недостаци 

отклоњени, а контролни естетски преглед се обавља у целости. 

 

Члан 22. 

Контролном естетском прегледу подлежу аутобуси при сваком пријављивању на контролни 

преглед. 

На захтев надлежне организационе јединице, обавља се ванредни контролни естетски 

преглед. 
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Члан 23. 

Аутобус који не прође контролни преглед не може приступити контролном прегледу током 

следећа три месеца. 

 

Члан 24. 

Каросерија, браници и бочни поклопци морају да буду исправни. Аутобус не сме да има било 

каква испупчења или оштре ивице настале адаптацијом, поправком или преправком аутобуса, 

нарочито са десне бочне стране и у зони врата. 
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Прилог 3___ 
Страна 1 

Јавна набавка услуге: 
"Градски и приградски превоз на територији Општине Инђија" 

ЈН ОП број 9/2017 

Понуда број: Датум: 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА 

Укупан број возила  

соло возила  

 

Укупан број запослених  

на неодређено време  

на одређено време  

 

Укупан број запослених на одржавању возила  

на неодређено време  

на одређено време  

 

Укупан број запослених возача  

према степену стручне спреме КВ возач Д категорије остала стручна спрема 

на неодређено време   

на одређено време   

 

Укупан број запослених контролора  

на неодређено време  

на одређено време  

Напомена: 

  
Печат понуђача 

Потпис одговорног лица  

  

Инђија ________________ 2017. године 

образац попунити читко штампаним словима 
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Прилог 4___ 
Страна 2 

Јавна набавка услуге: 
"Градски и приградски превоз на територији Општине Инђија" 

ЈН ОП број 9/2017 

Понуда број: Датум: 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА–ВОЗИЛА 

Регистарски број возила  
Година производње  

Марка и тип возила (уписати)  
Норма ЕУРО  
Тип мењача (заокружити) 1. класичан 2. аутоматски 
Број врата (уписати) Ширина врата (уписати у мм) 

прва врата  
друга врата  
трећа врата  
четврта врата  
Дужина возила (у метрима)  Висина пода (цм)  

Број места за седење  Број места за стајање  

Укупно места – капацитет возила  
Врста седишта (заокружити) 1. класична 2. пресвучена 

Ширина пролаза између седишта (мм)  
Рукохвати на плафону (заокружити) 1. целом дужином 2. делимично 

Број «луфтера» на крову аутобуса  

Клима уређај 1. ДА 2. НЕ 
Број бочних прозора који се отварају  
Уписати власника аутобуса 
(за возило које није у власништву) 

 

Доставити прилоге: 

- за свако возило доставити саобраћајне дозволе, штампани приказ саобраћајних дозвола 
– из читача 

- за свако возило, које није у власништву, доставити правни основ коришћења. 
Напомена: Образац се попуњава за свако возило посебно. Образац копирати и нумерисати га (у 
заглављу) као: 4/1, 4/2, 4/3 ... 

  Печат понуђача 

Потпис одговорног лица  
 
  

 
 

Инђија _______________ 2017.  године 

образац попунити читко штампаним словима 
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Прилог 5 
Страна 3 

Јавна набавка услуге: 
"Градски и приградски превоз на територији Општине Инђија" 

ЈН ОП број 9/2017 

Понуда број: Датум: 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА–ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА 

Назив организације која одржава возила  

Адреса организације која одржава возила  

Површина објекта где се врши одржавање  

Број радних места за одржавање  

Број канала  

Број дизалица (уписати и тип дизалице)  
 

Укупан број запослених на одржавању према 
занимањима и квалификацијама НК ПК КВ ВКВ 

број аутомеханичара     

број аутоелектричара     

број аутолимара     

број помоћних радника     

Начин прања возила ( заокружити ) 1. ручно 2. машински 

Поседовање пумпе за гориво (заокружити) 1. да 2. не 
 
Доставити прилоге: 

1. Препис листа непокретности 
2. Котирани цртеж радионичког простора у размери 1:200 са уцртаним диспозицијама технолошких 

целина и уписаним квадратурама (м²) и означеним местом за прање возила 
 
Напомена: Уколико се возила одржавају код другог предузећа, тражене податке попунити за то 
предузеће, а у прилогу доставити Уговор (на најмање једну годину) и котирани цртеж радионичког 
простора у размери 1:200 са уцртаним диспозицијама технолошких целина и уписаним квадратурама 
(м²) и означеним местом за прање возила (копирати образац и за свако предузеће попунити образац 
посебно). 

  Печат понуђача 

Потпис одговорног лица  
 

  

Инђија ________________ 2017. године 

образац попунити читко штампаним словима 
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Прилог 6 
Страна 4 

Јавна набавка услуге: 
"Градски и приградски превоз на територији Општине Инђија" 

ЈН ОП број 9/2017 

Понуда број: Датум: 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА–ПАРКИНГ ПРОСТОР 

Сопствени простор за паркирање Број возила Површина (м2) 

Адреса простора    

Адреса простора    

Адреса простора    

Адреса простора    

Да ли је простор ограђен ( заокружити ) 1. да 2. не 

Да ли је простор физички обезбеђен 
(заокружити ) 

1. да 2. не 

 

Изнајмљени простор за паркирање Број возила Површина (м2) 

Адреса простора    

Адреса простора    

Адреса простора    

Адреса простора    

Да ли је простор ограђен ( заокружити ) 1. да 2. не 

Да ли је простор физички обезбеђен 
(заокружити ) 

1. да 2. не 

Доставити прилоге: 
1. Препис листа непокретности 

2. Котирани цртеж простора у размери 1:500 са уцртаним начином паркирања, јасно назначеном 
везом са приступном саобраћајницом и назначеним површинама у (м²) по врстама подлоге 

 

Напомена: Уколико се аутобуси паркирају на изнајмљеним просторима потребно је приложити 
дугорочне уговоре о закупу (за период од најмање једне године) и котиране цртеже простора у 
размери 1:500 са уцртаним начином паркирања, јасно назначеном везом са приступном 
саобраћајницом и назначеним површинама у м² по врстама подлоге (копирати образац и за сваког 
власника простора за паркирање попунити образац посебно, ако их има више). 

  Печат понуђача 

Потпис одговорног лица 
 

  

Инђија _______________________ 2017. године 

образац попунити читко штампаним словима 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није 

на српском језику, таква понуда ће бити одбијена, као нерихватљива. 

Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на 

српски језик оверен од стране судског тумача за предметни страни језик. 

 

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. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу 

понуђача, контакт особу, број телефона контакт особе. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди 

контакт особу и телефон. 

 

Понуду доставити без обзира на начин подношења (непосредно или путем поште) на 

адресу: ОПШТИНА ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1, Инђија, писарница (у даљем тексту: 

адреса Наручиоца), 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на 

порталу јавних набавки, односно до дана 29.09.2017. године до 11:00 часова, са 

назнаком: „ПОНУДА за јавну набавку услуга, ЈН ОП број 9/2017 -  "Градски и 

приградски превоз на територији Општине Инђија" – НЕ ОТВАРАТИ. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће 

понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 

датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка 

отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће се извршити 29.09.2017. године у 12:00 часова, у 

службеним просторијама ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1, Инђија. 
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Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације, 

као и модел уговора,  а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди. Уколико 

се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, 

заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту 

исправити уз параф и оверу печатом. 

 

Понуда мора да садржи: 

 Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.  75. и 76. Закона, 

наведене и описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова“ ( у даљем тексту Услови за учешће).  

- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка 

понуда, потребно је доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно све 

чланове групе понуђача, у свему у складу са упутством датим у Условима за учешће 

у поступку јавне набавке.  

 Доказ да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке (члан 75. ст. 1. тач. 5) - Да понуђач 

поседује важећу дозволу министарства надлежног за послове саобраћаја за 

обављање јавног линијског превоза путника. 

 Образац понуде (Образац број 1) понуђач мора да попуни, овери печатом и 

потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У 

случају већег броја подизвођача или учесника у заједничкој понуди (уколико се 

понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), потребно је копирати 

одговарајуће стране овог обрасца и то оне на којима се налази место за уношење 

података о подизвођачу (II део) или учесницима у заједничкој понуди (III део), у 

довољном броју примерака за све подизвођаче, односно учеснике у заједничкој 

понуди. Тако попуњене ископиране стране овог обрасца се прилажу уз овај образац 

понуде. Образац понуде, у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору 

понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, 

који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81., став 4. Закона о 

јавним набавкама.  

 Образац структуре цене (Образац број 2) - понуђач мора да попуни, овери 

печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре 

цене понуде наведени. Образац структуре цене, у случају групе понуђача, потписују 

и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од 

чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из 

члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама.  

Све позиције у Обрасцу структуре цене, морају бити са исказаним јединичним 

ценама и са укупном ценом и то све без ПДВ-а. Укупну цену са ПДВ-ом исказати на 
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крају Обрасца структуре цене, у Збирној рекапитулацији предмера, с`обзиром да 

све позиције Обрасца структуре цене подлежу истој стопи опорезивања. 

Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички 

исказаним јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају 

вредност, мора се уписати ''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или 

непопуњавање износа). 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац број 3) – понуђач мора да попуни, 

овери печатом и потпише овај образац. У случају групе понуђача, потписују и 

оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од 

чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из 

члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама; 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац број 4) -понуђач мора да га попуни, 

овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и 

оверена печатима; 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона (Образац број 5) -

понуђач мора да га попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси 

група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од 

понуђача из групе понуђача и оверена печатима;  

 Образац 6 – Изјава о средству финансијског обезбеђења. 

 Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у вредности 10% од укупне вредности 

понуде без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна 

и платива на први позив. Поднета Банкарска гаранција не може да садржи додатне 

услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од 

оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање 

спорова. Рок важења банкарске гаранције за озбиљност понуде је 45 дана од дана 

отварања понуде. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој 

банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 

3 (инвестициони ранг).  

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност 

понуде дату уз понуду уколико:  

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 

измени своју понуду;  

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о 

јавној набавци;  

- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за 

добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 

документације. 
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Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 

понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са 

изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави финансијско средство обезбеђења за озбиљност 

понуде понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

1. Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају подношења 

заједничке понуде. 

 Модел уговора - понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише модел 

уговора. Уколико понуду подноси група понуђача, модел уговора мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверен печатом.  

 

Напомена:  

- Образац понуде (Образац број 1), Образац структуре цене (Образац број 6) и 

Образац трошкова припреме понуде (Образац број 2), у случају групе понуђача, 

потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или 

један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у 

споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама. 

- Образац изјаве о независној понуди (Образац број 3), Образац изјаве о поштовању 

обавеза из чл. 75.став 2. Закона (Образац број 4), у случају групе понуђача морају 

бити потписани од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и 

оверена печатима. 

Понуђач је дужан да при састављању понуде поштује обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите 

животне средине. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Предмет набавке није обликован у више партија. 

 

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. 
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, 

Цара Душана бр. 1, Инђија., са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радове – „ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“године, ЈНОП  бр. 9/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радове – „ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“године, ЈНОП  бр. 9/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радове – „ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“године, ЈНОП  бр. 9/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радове – „ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ 

ПРЕВОЗ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“године, ЈНОП  бр. 9/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт особу и 

број телефона. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је 

потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди, контакт особе и бројеве телефона. По истеку рока за 

подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац број 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(Образац број 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, 

као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у складу са 

Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 

2) Закона и то податке о:  

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, 

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

- понуђачу који ће издати рачун,  

- рачуну на који ће бити извршено плаћање. 

 

Уколико се група понуђача определила да један од чланова групе (а не сви чланови 

групе), у име групе понуђача, потпише и овери Образац понуде (Образац број 1), 

Образац структуре цене (Образац број 6) и Образац трошкова припреме понуде 

(Образац број 2) из конкурсне документације (који не представљају Изјаве дате под 

кривичном и материјалном одговорношћу), у овом споразуму се мора навести и тај 

понуђач, односно члан групе понуђача. Група понуђача је дужна да достави све доказе 

о испуњености услова који су наведени у „Условима за учешће у поступку јавне набавке 

из члана 75. и 76. Закона, у складу са „Упутством како се доказује испуњеност услова“. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Плаћање месечне накнаде за извршену услугу Превознику се врши према 

одредбама из члана 40. и  42. Модела уговора: 

a) уговора на следећи начин: 

 прва рата до 10. у месецу за текући месец у висини од 30 % (обрачун се врши 

према подацима из претходног месеца) 

 друга рата до 25. у месецу у висини од 30 % (обрачун се врши према подацима 

из претходног месеца) 

 трећа рата по коначном обрачуну до 15. у месецу за претходни месец. Коначни 

обрачун се утврђује као укупан број остварених километара помножен са 

јединичном ценом умањен за износе извршених уплата по исплаћеним 

рачунима (ратама), оствареним приходима од продатих карата и уговорних 

казни–пенала. 

Обавештење о висини средстава на име прве и друге исплате Наручилац доставља 

Превознику, на основу чега Превозник испоставља рачун. 

Након извршеног усаглашавања, по потписаном коначном обрачуну до 15-тог у 

месецу за претходни месец, Превозник је дужан да у складу са обавештењем 

Наручиоца о висини рачуна (средства по коначном обрачуну умањена за износе 

извршених уплата по исплаћеним рачунима (ратама), оствареним приходима од 

продатих карата и уговорних казни–пенала.), достави фактуру у року од 2 (два) дана на 

износ не исплаћених средстава по коначном обрачуну. 

Исплата по коначном месечном обрачуну, умањена за износ извршених уплата по 

исплаћеним рачунима вршиће се најкасније у року до 45 дана од датума пријема 

рачуна превозника за извршене услуге, у складу са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС”,  бр. 119/2012). 

Плаћање се врши уплатом на рачун Превозника. 

 

9.2. Период на који се Уговор закључује 

Перод закључивања уговора је 12 (дванаест) месеци од дана потписивања уговора. 

 

9.3.  Рок важења понуде 

Рок важења понуде је минимум 45 (четрдесетпет) дана од дана јавног отварања 

понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном 

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 
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9.4. Измена током трајања уговора  

Измене битних елемената уговора које је могуће мењати ће бити дозвољене у случају 

доношења нових или измене постојећих прописа који уређују линијски превоз. 

 

10. 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 предметне јавне 

набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 

вредност. 

 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ 

СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Понуђач је дужан да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине. Подаци о називу, 

адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено 

добити исправни подаци су:  

 

-Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство 

надлежно за послове финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет 

адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити 

исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које 

администрирају ови органи;  

- Заштити животне средине -назив државног органа: Агенција за заштиту животне 

средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике 

Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса:  

www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, 

Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
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-Заштити при запошљавању, условима рада -назив државног органа: Министарство 

рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет 

адреса: www.minrzs.gov.rs.  

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

I Понуђач је дужан да у понуди достави Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 

обавезујуће писма о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење 

посла и отклањање грешака у гарантном року. 

 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом 10% од укупне 

вредности понуде без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити 

безусловна и платива на први позив. Поднета Банкарска гаранција не може да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ 

од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање 

спорова. Рок важења банкарске гаранције за озбиљност понуде је 45 дана од дана 

отварања понуде. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци 

додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 

(инвестициони ранг).  

 

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дату 

уз понуду уколико:  

 понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 

измени своју понуду;  

 понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 

набавци;  

 понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 

извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

 

Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и 

писма о намерама, понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу 

уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави финансијско средство обезбеђења за озбиљност понуде и 

писма о намерама банке за издавање гаранција за добро извршење посла и 

отклањање грешака у гарантном року, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

 

http://www.minrzs.gov.rs/
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Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, за 

добро извршење посла 

 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 

издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 

који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за 

време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета 

банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 

мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може 

поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 

одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора, 

преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који 

су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 

понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 

документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже 

ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред 

њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис 

овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису 

означени на поменути начин. 

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из 

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до 

истека рока предвиђеног за отварање понуда. 
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу адресу Наручиоца 

-  Општина Инђија, Цара Душана број 1, 22320 Инђија  и електронском поштом на е-mail 

адресу: svjetlana.pavlovic@indjija.net, у радно време Наручиоца од 7:00 до 15:00 часова, 

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, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН ОП бр.  9/2017. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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 сваког радног дана (понедељк – петак) у времену од 07,00 до 

15,00 часова. 

 

15. ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању 

понуда. У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104 Закона. 

Записник о отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови 

Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који 

преузимају копију записника одмах по завршеном поступку отварања. 

Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку 

отварања понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда. 

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву 

понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка 

отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

mailto:svjetlana.pavlovic@indjija.net
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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 његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

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.  

 

17. 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 гарантује да му није изречена мера забране обављања делатности, која је 

на снази у време објављивања позива за подношење понуде (Образац 4). 

 

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

19. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ  

 

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном 

року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.  

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и 

доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала 

потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте 

буџетске године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из 

наведених разлога, Одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади 
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трошкова финансијског обезбеђења у припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона, 

уколико понуђач у понуди о тој накнади истакне захтев.  

Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 

поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту 

објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

 

20. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, 

под условом да је Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да 

их је навео у Обрасцу број 2 и приложио доказ о извршеној уплати трошкова у корист 

даваоца финансијског обезбеђења. 

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 

односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног 

споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна 

ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 

svjetlana.pavlovic@indjija.net, или препорученом пошиљком са повратницом.  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 

понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона 

указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће 

се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

mailto:svjetlana.pavlovic@indjija.net
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После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. 

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 захтева из ст. 4. и 5. ове 

тачке, 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. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150.  Закона. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту 

права. 

 

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права: 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 

да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом 

које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе наведене под тачком 1. 

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за 

подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 

припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 

(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и други корисници јавних средстава). 

 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије 

у складу са законом и другим прописом. 

 

НАПОМЕНА: У пољу „сврха уплате“ у оквиру налога за уплату и налога за пренос 

потребно је прво уписати скраћеницу „ЗЗП“, затим назив наручиоца и на крају број или 

ознаку јавне набавке при чему није дозвољено уписивати никакве додатне речи или 

интерпункцијске знаке (на пр: „такса за“, „уплата“ и сл.), већ искључиво наведене 

појмове у поменутом редоследу. 

Уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда, такса износи 

120.000,00 динара. 

Уколико се захтев за заштиту права подноси после отварања понуда, такса износи 

120.000,00 динара.  

Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос могу се 

видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије кликом на линк: 

Уплата таксе из Републике Србије. 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона. 



Конкурсна документација за јавну набавку отворени поступак бр 9/2017  91/ 91 
 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка   5) Закона.  

Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној набавци са 

изабраним понуђачем ће се закључити по окончању поступка заштите којим је 

потврђена одлука Наручиоца о додели уговора.  

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

Наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 

понуђачем.  

 

23. ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ  

 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

 

24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 
Наручилац може у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама након 
закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 
обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 
5%  од укупне вредности првобитно закљученог уговора. 
 


