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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:  
 
У конкурсној документацији за јавну набавку Комбинирка, јавна набавка бр. 1.1.8/2020, у поглављу 
II у делу врста, техничке кактеристике, квалитет, количине и опис добара навели сте у техничкој 
спецификацији: обртни момент, мин 400Нм.   
Желимо да нам објасните због чега вам је потребан баш овај минимални обртни момент од мин 
400 Нм? Објасните нам који стручњак вам је одредио да обртни момент тражене машине буде мин 
400 Нм. У свакој јавној набавци за било који технички параметар дозвољено је одступање +/- 5%, 
одступање од +/- 5% не може да има никакав утицај на рад машине из разлога што је машина сама 
по себи испројектована да задовољава потребне захтеве наручиоца.   
 
У ЗЈН  члан 71 гласи “У случају одређивања техничке спецификације на начин предвиђен ставом 1. 
тачка 1) овог члана, наручилац не може да одбије понуду на основу тога што понуђена добра, 
услуге или радови не испуњавају постављене услове у погледу дефинисане спецификације и 
траженог стандарда, уколико понуђач понуди одговарајући доказ да добра, услуге или радови 
које нуди на суштински једнак начин испуњавају услове из спецификације и траженог стандарда.   



 

 

У случају одређивања техничке спецификације на начин предвиђен ставом 1. тачка 2) овог члана, 
наручилац не може да одбије понуду, уколико понуђач понуди одговарајући доказ да добра, услуге 
или радови које нуди задовољавају српске, европске, међународне или друге стандарде или сродна 
документа и ако докаже да ови стандарди испуњавају тражене карактеристике или 
функционалне захтеве”, због тога тражимо да измените ову ставку тако да гласи: обртни 
момент мин 400 Нм +/- 5%. 
 
Због веће конкурентности, транспарентности, већег броја понуђача, а самим тим због већег и 
квалитетнијег избора машине тражимо да се ова ставка измени, у супротном мораћемо да пишемо 
Захтев за Заштиту Права. У колико ово не урадите значи да сте већ у напред договорили куповину са 
одређеним понуђачем, а у том случају нисте требали ни да објављујете јавну набавку, већ директно 
да купите машину од одређеног произвођача тј. понуђача. Јавна набавка се објављује да би сте 
добили што већи избор квалитетних понуда, у овом случају ви кршите начело обезбеђивања 
конкуренције члан 10 ЗЈН, као и начело транспарентности поступка јавне набавка члан 11 ЗЈН. 
 
 

Одговор на питање/указивање:  
 

Како се Наручилац не би понављао, мора одмах на почетку предочити да остаје при свему 
што је навео приликом одговора бр. 1 од 04.06.2020. године на Порталу јавних набавки када су 
техничке карактеристике машина у питању, односно да је исте дефинисао према својим 
објективним потребама поредећи исте са стањем на терену. 

 
Даље, када су у питању наводи у вези «стручњака» и тврдњама да «у свим јавним 

набавкама» се дозвољава одступање од +/-5%, наводимо да су исти паушални и неутемељени, док 
у вези захтева да се наведе име стручњака се изјашњавамо да исто није нити од важности за 
конкретну јавну набавку, нити је у складу са позитивним прописима када је заштита података 
личности у питању, односно да би исто лице именовањем изложили потенцијалним притисцима. 
Другим речима, Комисија наручиоца је на транспаретан и законит начин у име и за рачун самог 
Наручиоца дефинисала потребе, техничку спецификацију и услове, те указује да сви чланови 
Комисије стоје иза тога, односно сам Наручилац, те да не постоји никаква потреба за одвајањем и 
посебним потенцирањем одређених имена. Када је у питању тврдња да «у свим јавним набавкама» 
се дозвољава одступање од +/-5%, морамо истаћи њену неистинитост и крајњу неутемењеност јер 
не само да би та тврдња значила дискриминацију понуђача у великој мери, када би сви захтеви 
били тако конципирани, него би значила и са друге стране да наручиоци не смеју одређивати 
минимално  или максимално прихватљиве спрам својих потреба, што би их онемогућило да 
пропишу техничку спецификацију спрам својих потреба. Таква паушална тврдња нема основа ни 
када се зна да код већине предмета јавне набавке било какво одступање доводи до немогућности 
задовољења потреба, док код неких је минимизирање или максимизирање управо са разлогом 
задовољена потреба јасно дефинисано, какав је случај и у предметној јавној набавци.  

 



 

 

Напомињемо и то да наручилац није у обавези да формира своје потребе према понуђачима, 
већ према објективнмм захтевима које диктира делатност, стање на терену и сл, те да није у 
обавези да свим понуђачима омогући учешће у јавној набавци. Наручилац је поступио у свему 
према Закону о јавним набавкама, посебно у складу са члановима 10, 12. и од 70. до 77. ЗЈН, те не 
може прихватити тврдњу да неко ко не може испунити одређене техничке карактеристике битне за 
предмет јавне набавке, има основа да спочитава дискриминацију. 

 
Сходно наведеном наручилац остаје при наводима у конкурсној документацији. 
 

за Комисију 
 

Јован Дукић с.р. 

 – члан Комисије 
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