
На основу члана 35, а у вези са чланом 10. став 1. и чланом 20. став 3. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама Републике Србије („Службени гласник РС” бр. 

88/2011, 15/2016 и 104/2016) („Закон о концесијама”),  

ГРАД БЕОГРАД 

Градска управа града Београдa 

Секретаријат за јавни превоз („Секретаријат”), у својству концедента 

објављује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за учествовање у поступку доделе 

Kонцесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника на 

ноћним линијама на територији града Београда 

 

Секретаријат позива сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка лица која 

испуњавају услове из овог јавног позива („јавни позив”) да учествују у поступку 

доделе концесије за обављање комуналне делатности јавног превоза путника на 

ноћним линијама на територији града Београда („концесија”). 

 

1. Контакт подаци Секретаријата 

Стручни тим, Секретаријат за јавни превоз 

А: 27. марта 43-45, 11-000 Београд, Србија 

W: www.beograd.rs 

Е: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs 

2. Подаци о концесији 

2.1 Предмет концесије/ природа и обим концесионе делатностиЧлан 10. Закона о 

концесијама прописује да концесија подразумева уступање приватном партнеру, 

између осталог, права на обављање делатности од општег интереса. Чланом 2. Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) 

даље је предвиђено да су комуналне делатности од општег интереса, као и да је 

„градски и приградски превоз путника” једна од комуналних делатности, односно 

делатности од општег интереса. 

Концесија се даје приватном партнеру путем уговора о концесији по завршетку 

поступка доделе концесије и одабира најповољније понуде. Предмет концесије је 

обављање комуналне делатности јавног превоза путника на ноћним линијма на 

територији града Београда. 

2.2 Место обављања концесије 

Место обављања концесионе делатности обухваћене концесијом налази се на 

територији града, како следи: 
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Списак линија и статичке карактеристике ноћних линија дат је у табели: 

 

Редни 

број 

Линија 

Број 

возила 

Тип 

возила 

Средња 

дужина 

линије 

Лсред (км) 

Број полуобрта 

Бр. Назив 
радни 

дан 
викенд 

1 15Н Трг Републике - Земун/Нови град/ 2 соло 11,270 12 14 

2 26Н Дорћол/Дунавска/ - Браће Јерковић 1 соло 9,701 8 8 

3 27Н Блок 20 - Миријево 3 2 соло 15,175 12 12 

4 29Н Студентски трг - Медаковић 3 1 соло 7,869 6 8 

5 31Н Студентски трг - Коњарник 1 соло 7,105 6 8 

6 32Н Трг Републике - Вишњица 2 соло 11,088 12 14 

7 33Н Студентски трг - Кумодраж 1 соло 11,479 6 8 

8 37Н Трг Републике - Кнежевац 1 зглоб 14,791 6 7 

9 47Н Трг Републике - Ресник/Ж. Станица/ 2 соло 20,967 8 8 

10 48Н Трг Републике - Миљаковац 3 1 соло 12,256 6 6 

11 51Н Трг Републике - Беле воде 1 соло 12,716 6 7 

12 56Н Трг Републике - Петлово брдо 1 соло 15,803 6 7 

13 68Н Трг Републике - Нови Београд/Блок 45/ 2 соло 9,251 12 16 

14 75Н Вуков споменик - Бежанијска коса 2 соло 12,418 12 13 

15 96Н Блок 20 - Котеж - Борча 1 соло 17,892 6 6 

16 101Н Трг Републике - Падинска скела 1 минибус 18,264 6 6 

17 202Н Трг Републике - Велико село 1 минибус 13,472 4 6 

18 303Н 
Дорћол - Трг Републике - Врчин - 

Заклопача - Гроцка - Бегаљица 
1 минибус 45,859 4 4 

19 304Н 
Дорћол - Трг Републике - Лештане - 

Болеч - Ритопек 
1 минибус 35,784 4 4 

20 307Н Дорћол - Трг Републике - Винча 1 минибус 20,349 6 6 

21 308Н 
Дорћол - Трг Републике - Велики 

Мокри Луг 
1 соло 13,464 6 6 

22 309Н Дорћол - Трг Републике - Калуђерица 1 соло 15,834 4 4 

23 401Н 
Дорћол/Дунавска/ - Бели поток - 

Пиносава 
1 минибус 23,773 4 4 

24 511Н Трг Републике - Сремчица 2 зглоб 25,811 8 8 

25 531 Трг Републике - Рушањ 1 минибус 22,096 6 6 

26 601Н Трг Републике - Бечмен - Јаково 1 минибус 31,695 4 6 

27 603Н Трг Републике - Угриновци 1 соло 34,236 4 6 

28 704Н Трг Републике - Алтина - Земун поље 2 соло 18,673 8 10 

29 706Н 
Трг Републике - Нова Галеника - 

Батајница 2 
соло 22,229 8 10 

 

 

2.3 Врста концесије и поступка доделе концесије 

Поступак доделе концесије спроводи се на основу члана 20. став 3, у вези са чланом 10. 

став 1. и у складу са члановима од 35. до 41. Закона о концесијама, чији је предмет 

обављање комуналне делатности јавног превоза путника на ноћним линијама на 

територији града Београда. 

Концесија неће бити додељена у фазама. Поступак доделе концесије ће бити спроведен 

без преквалификације. 

2.4 Концесиона накнада 



Концесиона накнада плаћаће се од стране концесионара Секретаријату у складу са 

динамиком утврђеном Уговором о концесији.  

2.5 Рок трајања концесије 

Рок трајања концесије је 10 година. 

3. Учешће у поступку доделе концесије 

3.1 Преузимање конкурсне документације 

Свако заинтересовано лице које испуњава услове прописане тачком 3.2. овог позива 

може да учествује у поступку доделе концесије и да преузме конкурсну документацију 

(„конкурсна документација”) на Порталу јавних набавки РС, као и интернет страници 

Наручиоца. Конзорцијум може да учествује у поступку доделе концесије у складу са 

условима предвиђеним конкурсном документацијом и Законом о концесијама. 

Накнада за преузимање конкурсне документације се неће наплаћивати. 

3.2 Услови за учешће у поступку доделе концесије 

3.2.1 Обавезни услови за учешће 

Сваки понуђач мора да докаже да: 

1) Да је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар. 

2) Да Понуђач и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од 

дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, 

осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у 

поступку јавне набавке, за: 

(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и 

кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела; 

(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело 

злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у 

обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању 

привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, 

кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично 

дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања 

и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању 

привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, 

кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично 

дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело 

терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело 

финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело 

заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу. 

3) Да је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе за обавезно социјално осигурање 

или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посеним прописом, 

одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне, или 

стране државе када има седиште на њеној територији. 

4) Да понуђач поседује важећу ЛИЦЕНЦУ министарства надлежног за послове 

саобраћаја за обављање јавног превоза путника. 

5) Понуђач је обавезан да приликом састављања понуде изричито наведе (Образац бр. 

4 из Конкурсне документације) да није у периоду од претходне две године од дана 

истека рока за подношење понуда, повредио обавезе у области заштите животне 

средине, социјалног и радног права, укључујући колективне а нарочито обавезу 

исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у 

складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона о 

јавним набавкама. 

 

Докази за испуњење обавезних услова за учешће детаљно су предвиђени у Додатку 1 

овог јавног позива. 



 

3.2.2 Додатни услови за учешће, односно квалификациони услови 

1) Да понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку доделе 

концесије и то 

Број аутобуса 

Врста аутобуса 
Број ангажованих 

аутобуса 

Резервни 

аутобуси 

Укупно потребан 

број аутобуса 

Соло аутобус  27 3 30 

Зглобни аутобус  3 1 4 

Минибус аутобус 8 1 9 

 

 Старост возила којима превозник може да конкурише: 

Сва пријављена возила не смеју бити старија од 10 година на дан отварања понуда. 

Податак о старости возила узима се из очитане саобраћајне дозволе, односно копије 

потврде о регистарцији возила Министарства унутрашњих послова. Старост возила 

рачуна се од датума прве регистрације возила. Изузетно, у случају да се година прве 

регистрације и година производње возила разликују за више од 1 године, за датум прве 

регистрације узима се 31.12. године производње. 

Потребан број сервисних и вучних возила:1 сервисно возило и 1 вучно возило 

Сва пријављена возила морају да испуњавају захтеве прописане Техничка 

спецификација за возила за обављање превоза путника на линијама  у ноћном јавном 

транспорту путника (тачка 2.3. Конкурсне документације). 

 

Докази за испуњење додатних, односно квалификационих услова за учешће детаљно су 

предвиђени у Додатку 1 овог јавног позива. 

 

4. Критеријум за избор најповољније понуде 

Критеријум избор најповољније понуде је највиша понуђена концесиона накнада. 

 

У својој понуди Понуђач може да наведе висину концесионе накнаде по возилу која је 

једнака или виша од 85,00 ЕUR, не рачунајући резервна возила. 

Елементи критеријума на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са идентичним износом концесионе 

накнаде: 

Уколико две или више понуде имају идентичан износ концесионе накнаде, уговор ће 

бити додељен понуђачу чији изабрани возни парк (возила на раду) има мању просечну 

старост; просечна старост возног парка рачунаће се на основу старости сваког 

појединачног возила изражене у броју година и месеци. 

Уколико две или више понуда имају исти износ концесионе накнаде и просечну 

старост возног парка, Стручни тим ће доделити уговор понуђачу извлачењем путем 

жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати 

извлачење путем жреба. Извлачење ће се извршити јавно, у присуству понуђача, и то 

тако што ће називе понуђача који имају исти износ концесионе накнаде и просечну 

старост возног парка, исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те 

ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући све папире, а Понуђачу 

чији назив буде на првом извученом папиру ће бити додељен уговор о концесији. О 

поступку жреба биће сачињен записник. 

Наручилац ће вредновати само понуде у којима су понуђачи одговорили на захтеване 

услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације – одговарајуће и 

прихватљиве понуде. 



Понуда за коју је Наручилац утврдио да је неприхватљива неће се вредновати, а 

понуђач је не може накнадно допунити нити изменити како би је учинио 

прихватљивом. 

5. Подношење понуда 

Рок за достављање понуда је 60 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. Jавни позив је објављен у „Службеном гласнику 

Републике Србије” од 22.10.2021. године. Рок за достављање понуда је 21.12.2021. 

године до 12 часова. 

Понуде се достављају лично или путем препоручене поште са повратницом, у 

затвореним ковертама/кутијама, како је детаљно објашњено у конкурсној 

документацији. Понуде ће се сматрати достављеним након њиховог физичког пријема 

од стране Секретаријата. 

Понуде морају бити достављене на српском језику.  

6. Обавештење о исходу поступка доделе концесије 

Исход поступка доделе концесије ће бити објављен у року од 60 дана од дана отварања 

понуда. Секретаријат ће доставити релевантну одлуку, уз копију записника о отварању 

и оцени понуда, сваком понуђачу путем мејла и без одлагања објавити на својој 

званичној интернет-страници и на порталу јавних набавки. 

7. Заштита права понуђача 

Правна заштита у поступку доделе јавног уговора обезбеђује се у складу са законом 

којим се уређују јавне набавке.  

Свако лице које је заинтересовано за учешће или које учествује у поступку доделе 

јавног уговора на основу овог закона може Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки поднети захтев за заштиту права против одлука јавног тела 

које спроводи поступак које се могу одвојено побијати, а које су према мишљењу тог 

лица донете незаконито. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу: 

Немањина 22-26, 11000 Београд. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка доделе концесије, 

против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 

Рокови за подношење захтева за заштиту права су: 

- Најкасније три дана пре истека рока за подношење  понуда, у случају да се захтев за 

заштиту права односи на конкурсну документацију или било коју другу радњу у вези 

са поступком доделел концесије која је предузета пре истека рока за подношење 

понуда, и  

- 15 дана од објављивања исхода Поступка доделе концесије, односно од 

објављивања Одлуке о избору најповољније понуде или Одлуке о поништају поступка 

доделе концесије на Порталу јавних набавки.  

Ако у истом поступку доделе концесије, 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 

предходног захтева. 

8. Гаранција понуде 

Сваки од понуђача дужан је да уз понуду достави и гаранцију за озбиљност понуде у 

корист Секретаријата, у износу од 500.000,00 (петстотина хиљада) динара, са роком 

важности који је 5 (пет) дана дужи од рока важења понуде.  

 

ПРИЛОГ 1 – „Услови за учествовање у поступку доделе концесије и докази за њихово 

испуњење“, може да се преузме са интернет презентације Града Београда 

www.beograd.rs , као и на интернет презентацији Секретаријата за јавни превоз 

www.bgprevoz.rs. 


