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Број: 05-243/6 
Дана, 29.03.2019. године. 
 
У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне документације бр. 
160/4, за поступак јавне набавке бр. 1.1.27/2019 – Контејнери за смеће (у даљем тексту: 
Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) 
наручиоца ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, у законском року објављује, свим 
заинтересованим лицима, 

 
Одговоре и појашњења на питања   

постављена од стране заинтересованих лица  
за поступак јавне набавке бр. 1.1.27/2019 – 

Контејнери за смеће 
 

 
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно 
захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом 
одговор/појашњење на исто: 
 
У тендерској документацији на страни 5 – II “Техничке карактеристике” предмета јавне 
набавке навели сте да је “да је бочна страна израђена из једног дела”, да “омотач и дно 
мора бити заобљено и оребрено са минимум 6 једнаких непрекидних ребара”. Полазећи од 
наведеног, молимо за следеће додатне информације и објашњења:  
1. Стандарди серије ЕН 840- 3/5/6 не предвиђају обавезан дизајн и технолошки поступак 
израде контејнера, односно израду и изглед његовог дна, већ остављају могућност 
произвођачу да се сам определи какав облик ће имати дно контејнера. Дакле, облик дна 
контејнера је питање дизајна за који се произвођач одлучи, а није питање функционалности 
контејнера. Тачније, стандард предвиђа све потребне захтеве које контејнер мора да испуни 
да би његова функционална својства обезбедила брзо и безбедно пражњење ауто 
смећарима, не улазећи у поступак технолошке израде, односно не наводи децидирано да ли 
дно контејнера мора да има обли или равни изглед. На тај начин, стандард ЕН 840 -3/5/6 је 
елиминисао могућност дискриминације евентуалног понуђача, односно произвођача само 
због тога што је његовим технолошким дизајном израде предвиђено обло или равно дно, 
уколико су испуњени сви остали прецизно предвиђени техничко-технолошки захтеви које 
мора испунити контејнер за отпад да би био усклађен са захтевима наведене серије 
европских стандарда. Дакле наведеним стандардима је остављена могућност да контејнери 
имају или обло или равно дно, а да буду у складу са захтевима стандарда ЕН 840- 3/5/6.  
- У том смислу, под пуном одговорношћу потврђујемо да облик дна контејнера за смеће, 
односно равно дно нема никаквог утицаја на процес и поступак пражњења контејнера због 
чињенице да се приликом пражњења сви контејнери доводе у вертикалну позицију, што 
доводи до гравитационог пражњења; равно дно покретног контејнера и других облика 



приликом пражњења не задржавају никакав отпад, јер положај контејнера приликом 
пражњења омогућава гравитационо пражњење без обзира на облик контејнера; равно дно 
контејнера нема утицаја на концентрацију непријатних мириса, јер исто не зависи од облика 
покретног контејнера и облика дна већ од структуре отпада; равно дно контејнера нема 
утицаја на век трајања (појаву корозије) због врсте материјала од којег је израђен, 
антикорозивне заштите, као и техничког решења отвора за пражњење приликом прања 
контејнера.  
- Такође, желимо да и са стручно-техничке стране додамо неколико техничких информација 
око облика дна контејнера. Пре свега, код контејнере са “равним” дном, дно контејнера је из 
једног дела, са додатним ојачањима, и оно се као посебан део контејнера заварује на 
странице контејнера, и на тај начин је дно контејнера везано за тело контејнера на висини од 
око 15 цм изнад доње тачке контејнера и тако наведено заваривање није у непосредним 
додирима са течностима и киселинама на дну контејнера. Тиме се постиже дужи век трајања 
нашег дна у односу на “обло” дно неких произвођача који га раде из једног дела са 
страницама и код којих је заваривање дна на доњој тачки контејнера, тако да течности 
непосредно улазе у све поре заваривања и тиме током времена доводе до корозије и бржег 
пробијања дна контејнера. На тај начин, решење равног дна контејнера се у пракси показало 
као отпорније на корозију и као дугорочније у односу на решење произвођача који су се 
определили за “обло” дно контејнера.  
 
Истовремено, ради прецизирања и избегавања евентуалних недоумица у прилогу Вам 
достављамо стручни налаз независног судског вештака за машинску струку у вези са 
конструктивним решењем контејнера са равним дном.  
 
1. питање/захтев за појашњење: 
У том смислу предлажемо да у конкурсној документацији омогућите да дно контејнера буде 
равно или обло у складу са стандардом. Тачније, молимо за потврду да ће бити прихваћена 
понуда понуђача, односно произвођача контејнера који нуди контејнер са равним дном и 
поседује сертификат о усаглашености са стандардима ЕН 840 - 3/5/6 издат од стране 
акредитоване лабораторије, како би се избегла дискриминација понуђача и како не би били 
приморани да потражимо адекватну заштиту наших права. 
 
Одговор: 
Комисија је разматраја упућени захтев за додатним појашњењима и констатовала следеће: 
Како сте и сами навели „Стандарди серије ЕН 840- 3/5/6 не предвиђају обавезан дизајн и 
технолошки поступак израде контејнера, односно израду и изглед његовог дна, већ 
остављају могућност произвођачу да се сам определи какав облик ће имати дно контејнера“, 
али исто тако дају за право Наручиоцу да изабере онај тип који њему одговара, што и 
представља логичко решење да свако купује добра која му требају а не добра која му неко 
намеће.  
Наручилац у својој пракси годинама у назад не користи контејнере са равним дном, који су 
се показали лоше, мокро смеће се лепи у ћошковима и не може комплетно смеће да се 
истресе, остаје течност која нагриза и лим и заштиту, и исти немају испуст за отпадне 
течности. Наручилац није начинио повреду конкуренције, јер захтева контејнере у складу са 
прописаним стандардом и дизајном који њему одговара, што моше потврдити чињеница да 
је у поступцима из претходних година, наручилац узимао контејнере са овалним дном, и 
имао прихватљиве понуде. 



Из свега напред наведеног наручилац остаје при својим захтевима из предметне конкурсне 
документације. 
 
 

за Комисију 
 

Јован Дукић с.р. 

 – члан Комисије 
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