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СВИМ ПОНУЂАЧИМА 
 
 
ПРЕДМЕТ:  Одговор на постављена питање по ЈН бр. 404-13/2014-1 – набавка  

аутобуса за превоз путника на територији општине Бабушница. 
 
 
Поштовани, 
 
 
  На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН („Службени гласник РС“ 124/12) 
достављамо Вам одговор на постављена питања по ЈН бр. 404-13/2014-1 - набавка  
аутобуса за превоз путника на територији општине Бабушница. 

 
Питање 1. 
 

У конкурсној документацији на насловној страни наручилац је навео  
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Бр. 404-13-3/2014-1, НАБАВКА 
АУТОБУСА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
БАБУШНИЦА, молимо наручиоца да исправи техничку грешку у броју јавне набавке из 
разлога што се у другом делу документације као број набавке наводи 404-13/2014-1. 

Одговор : Биће исправљена техничка грешка. 
 
Питање 2. 
 

   На страни 2 од 53 наручилац под тачком 1. наводи:  

Подаци о наручиоцу,  
Наручилац :Председник општине Бабушница 
Како председник општине представља функцију он никако не може бити 

наручилац, већ само лице које потписује уговор, наручилац може бити само Општина 
Бабушница као једница локалне самоуправе. Молимо наручиоца да исправи ову техничку 
грешку. 
 
 
 
 



  Одговор :Председник општине је у складу са чланом 27. Закона о локалној 
самоуправи ( „Сл. Гласник 129/07“) орган јединице локалне самоуправе. Чланом 27. 
поменутог закона прописано је да су органи општине : скупштина општине, председник 
општине, општинско веће и општинска управа На овој законској одредби Одлуком о 
буџету општине Бабушница за 2014 годину предвиђена су средства за сваки од наведених 
органа општине. За средства која су предвиђена Одлуком о буџету израђени су планови 
набавки за 2014. годину и достављени Управи за јавне набавке и државној ревизорској 
институцији. 
 
 
 

 Питање 3. 
 
 На страни 3 од 53 наручилац наводи „Премет јавне набавке мале вредности 

број 404-13/2014-1 је набавка три аутобуса за превоз путника на територији општине 
Бабушница“, како је у питању јавна набавка у отвореном поступку јавне набавке и 
процењена вредност је преко 3.000.000,00 динара молимо наручиоца да исправи ову 
техничку грешку. 

 
 Одговор ; Биће исправљено. 
 
 
 Питање 4 
 
На страни 5 од 53 наручилац је прописао „Аутобуси могу бити стари највише десет 

година ( 2005–то и новији , 2006, 2007....) са максимално пређеном километражом од 
800.000 километара.“ Молимо наручиоца за појашњење како ће са сигурношћу утврдити 
старост аутобуса и на који начин ће се утврдити пређена километража? 

 
Одговор : Годиште аутобуса се проверава из саобраћајне дозволе или из 

потврде произвођача која се добија од генералног увозника. Пређена километража ће се 
проверавати на километар сату и у сервисној књижици.  

 
 

 Питање 5 
 
На страни 13 од 53 наручилац је „Понуду доставити на адресу: Председник 

општине Бабушница“, као што је већ наведено, председник општине представља функцију 
и не може бити наручилац, већ само лице које потписује уговор, наручилац може бити 
само Општина Бабушница као једница локалне самоуправе. Молимо наручиоца да 
исправи ову техничку грешку, јер набавку не спроводи председник општине већ комисија 
за јавне набавке испред општине Бабушница. 

 
 Одговор : Биће исправљено 
 

 



 
 
Питање 6 

 
На страни 23 од 53 као елемент критеријума одређен је „18.3 Пређена 

километража“ , молимо наручиоца да јасно пропише на који начин ће се утврдити пређена 
километража, пошто је опште познато да километар сат није меродаван инструмент за 
утврђивање пређене километраже због могућности манипулисања. 

 
 
Одговор : С обзиром  да „ пређена километража „ као елемент критеријум може 

бити проблем, имајући у виду могућност манипулисања,  наручилац ће  донети одлуку о 
измени одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке -    набавка аутобуса  за 
потребе превоза путника на територији општине Бабушница где ће избацити овај елемент 
критеријума а предвиђени  број бодова за   пређену колометражу пребацити на старост 
возила. На основу одлуке о измени одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке 
-    набавка аутобуса  за потребе превоза путника на територији општине Бабушница, 
комисија ће изменити позив и конкурсну документацију за предметну јавну набавку и 
измењени позив и конкурсну документацију поставити на Портал јавних набавки и сајт 
општине Бабушница. 

 
 

Питање 7 
 
На страни 24 од 53 под тачком 18.4 наручилац је као Елемент критеријума 

прописао „Рок испоруке“ и прописао следеће „Понуда са најкраћим  роком испоруке 
добија максималан број пондера – 8. „. Чланом 85. став 2. тачка 3) прописује “3) рок 
испоруке или извршења услуге или радова у оквиру минимално прихватљивог рока који 
не угрожава квалитет као и максимално прихватљивог рока;“ Како је наручилац  прописао 
најдужи рок испоруке од 45 дана, неопходно је прописати и најкраћи рок испоруке како 
би документација била усклађена са наведеним одредбама закона. 

 
 Одговор : Изменом конкурсне документације прописаћемо и најкраћи рок 

испоруке.  
 
 
 
Питање 8 
 
Чланом 9. став 1. тачка 3. Превилника о обавезним елементима конкурсне 

документације, прописано је „Образац понуде се припрема тако да попуњен од стране 
понуђача садржи:… 3) предмет, цену и остале податке које наручилац сматра релевантним 
за закључење уговора;…“ 

 
 
 



 
Увидом у образац понуде може се утврдити да исти не садржи остале податке које 
наручилац сматра релевантним за закључење уговора, тачније не садржи рок испоруке 
који је одређен као елемент критеријума, с обзиром на то да образац понуде мора 
садржати све елементе критеријума. Молимо наручиоца образац понуде исправи у складу 
са одредбама Закона о јавним набавкама и претећих правилника. 

 
 

Одговор : На страни 40 од 53 у оквиру понуде налази се ставка „ Рок 
испоруке ( уписати колико дана од дана потписивања уговора )“. Ради откљањања 
недоумица у исправци конкурсне документације навешћемо да је то рок испоруке за сва 
три аутобуса заједно, како се и бодује у елементу критеријума „ рок испоруке“ како не би 
било двосмисленог тумачења. 
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