
 

 

 
 
  

 
Трг Братства Јединства 40, 21400 Бачка Паланка, Република Србија  
Тел. +381 21 7551 100; Факс. +381 21 6042 241; A/C 200-2897390101939-46; 165-0007007826596-42 
ПИБ: 100495492; МБ: 08081255; www.komunalprojekt.rs 
 
 

Број: 05-425/6 
Датум: 04.06.2020. 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 за поступак 
јавне набавке бр. 1.1.8/2020 – Комбинирка (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. 1.1.8/2020 – Комбинирка  
 

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: 
 

I питање/захтев за појашњење:  
 
Поштовани, 
У тендерској документацији навели сте на страни 4, II – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, Обавеза понуђача: -
Као доказ да нуди добра која су у складу са захтеваном техничком спецификацијом, Понуђач је у 
обавези да достави оригинални каталог произвођача и оверену и потписану техничку 
спецификацију добра које нуди у својој понуди. У каталогу је потребно означити сваку захтевану 
ставку техничке спецификације. Уз оверену и потписану техничку спецификацију потребно је 
доставити Изјаву дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра 
одговарају техничким захтевима из спецификације наручиоца. 
Каталог сваког произвођача је информативног карактера, није чињеница. Једина тачна и потврђена 
техничка карактеристика је ауторизација од произвођача или од дистрибутера. Једина права 
гаранција за оно што је написано у ауторизацији је банкарска гаранција. По закону је минимум када 
испоручите грађевинску машину, да морате обезбедите 7 година резерне делове за исту, ми као и 



 

 

сваки други дистрибутер обезбедићеmo најмање 10 година резевне делове. Шта се дешава када 
произвођач затвори фабрику или угаси целу линију? Као што је Волво то учинио за комбиноване 
грађевинске машине, oпет се враћамо на то да је банкарска гаранција, једина гаранција.Тражимо 
да се промени овај део у тендерској документацији. 
Ову ЈН сте објавили још у 12.02.2020, дан пре отварања понуда продужили сте рок за подношење 
понуда, јер сте преправили технички део КД. Тада смо вас питали „зашто мењате технички део КД, 
када сте планирали ту ЈН више од годину дана, шта се то догодило да дан пре отварања промените 
техничке карактеристике машине? Тако вас и сада питамо што сте опет преправили КД када сте 
поново објавили ЈН за исту машину. 
На првом отварању ове ЈН добили сте две понуде, наша понуда је била повољнија и комплетна по 
вашим захтевима. Истог дана сте објавили на порталу ЈН, да обустављате поступак због ванредног 
стања, нисте ни морали да обустављате поступак, већ само да га наставите након укидања 
ванредног стања. Уместо тога ви сте искористили нашу понуду, узели наш каталог понуђене машине 
и изменили технички део конкурсне документације, тако да наша понуђена комбинована 
грађевинска машина не може да учествује у ЈН и да вам понуди само један понуђач грађевинску 
машину. Зашто желите да купите скупљу машину која није ништа боља ни квалитетнија од наше? 
Не можете тражити да каталог у ЈН буде елиминациони део понуде, јер немају сви произвођачи 
каталоге са свим опцијама и верзијама машина. 
Каталог је само информативног карактера,а за детаље обратити се овлашћеном дилеру или 
произвођачу. као што смо већ поменули , све детаље о различитим верзијама и опцијама машине 
можете добити само од овлашћеног дилера или произвођача. 
Ово што радите све више је очигледно да фаворизујете и намештате ЈН једном дилеру машина. 
Тражимо да се промени технички део КД, да се врати како је била у обустављеном поступку. 
Ако не промените овај део у КД, бићемо принуђени да поднесемо жалбу за ову ЈН. 
 
 

Одговор на питање/указивање:  
 

Чланом 70. став 1. ЗЈН је дефинисано следеће: 
“Техничке спецификације и пројектна документација, у смислу овог закона, представљају 

техничке захтеве који су обавезни и саставни део конкурсне документације у којима су 
предвиђене описане карактеристике добара услуга или радова. Оне морају омогућити да се 
добра, услуге или радови који се набављају опишу на начин који је објективан и који одговара 
потребама наручиоца.“. 

 
Јасно је да из цитиране законске одредбе произилази обавеза наручиоца да посебну пажњу 

поклони својим потребама и да у складу са њима, а на објективан начин, пропише техничку 
спецификацију добара, услуга или радова које жели да набави. С тим у вези, а имајући у виду 
структуру јавног предузећа код кога потребе долазе од покретача набавке, у овом случају техничке 
службе која има увид у стање на терену, начин, компатабилност и могућности машина које ЈКП 
поседује и које су констатно у употреби, је јасно да су та лица најпозванија када је у питању и 



 

 

дефинисање техничке спецификације, али и када је у питању њихова измена. Дакле, како је на 
диспозицији Наручиоца да одређује техничку спецификацију добара сходно својим објективним 
потребама, те како првобитно дефинисана спецификација није непромењива категорија, и то како 
формално правно (није забрањено ни једном законском одредбом), тако и суштински (врло је 
објективна могућност да се у односу на ситуацију на терену јави потреба за машином која има 
техничке могућности које се разликују у односу на првозахтеване, као што је обртни моменат (који 
утиче на бољи рад мотора, мању потрошњу горива и сл.), као и проток у систему (који машини даје 
брзину у хидрауличном систему, бржи рад кашика и сл.)), у току трајања поступка, сасвим 
оправдано и у складу са позитивним законским прописима могуће да се врши измена и техничке 
спецификације у односу на поступак који је обустављен, али и измене у току поступка који је сада у 
току. Сходно наведеном, неосновано је, али и поприлично нејасно, указивање заинтересованог 
лица и захтев за «враћањем спецификације поступка који је обустављен» јер Наручилац жели да 
набави предметне машине које су му у односу на тренутно утврђено чињенично стање потребне, а 
не које су му биле потребне пре неколико месеци. Зар није суштина јавне набавке, било којег 
предмета, да се буџетска средства утроше у циљу задовољавања објективних потреба и набавком 
најквалитетнијих добара, услуга или радова сходно тим потребама, а за најповољнију цену (понуду)?  

 
У вези навода који се тичу претходног поступка, нема места полемисању када је у питању 

претходни, и то не само из разлога што смо тада појаснили разлоге за измене и продужење рока за 
доставу понуда, него и из разлога што овај поступак није «наставак» тог поступка, већ нови. 

 
На крају, када су у питању каталози, морамо указати заинтересованом лицу да смо ми као и 

сваки други наручилац дефинисали документа која се морају доставити, а за које мислимо да ће на 
најсврсходнији начин помоћи у оцени саобразности понуђеног добра са оним које је описано у 
техничкој спецификацији. То не значи да и даље не остаје дужност на страни наручиоца да 
правилно утврди чињенично стање и материјалну истину и да сходно ингеренцијама у складу са 
чланом 93. став 1. ЗЈН не затражи сва додатна појашњења или додатне доказе који потврђују или 
опргавају оно што је наведено у каталогу/каталошкој страни, односно самој понуди и то како према 
самим понуђачима, тако и према надлежним институцијама, па и самим произвођачима. Другим 
речима, Наручилац ће учинити све сходно својим ингеренцијама да дође до могућности да 
правилно утврди чињенично стање и изврши на материјалној истини темељену стручну оцену 
понуда, те ни заинтересовано лице које је указало, али ни једно друго заинтересовано лице, не 
треба имати бојазан да ће се Наручилац при стручној оцени понуда задржати само на 
документима која су му достављена, ако из њих не може недвосмилено да утврди саобразност 
понуђеног и траженог.  

за Комисију 
 

Јован Дукић с.р. 

 – члан Комисије 

Напомена: Овај документ на меморандуму  наручиоца пуноважан је без печата и потписа  


