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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:  
 
Поштовани, 
 
У конкурсној документацији за јавну набавку Комбинирка, јавна набавка бр. 1.1.8/2020, 
објавили сте измену један дан пре поступка јавног отварања понуда. У техничкој 
спецификацији додали сте дубину копања која је мин 5.9 метара, и додали сте притисак у 
систему на мининално 250 бара. 
С обзиром да сте већ добили понуде од неких понуђача до дана 12.03.2020., мислимо да сте ову 
измену направили дан пре поступка јавног отварања понуда јер сте извршили увид у понуде 
које сте добили. Зашто вама дан пред отварање треба измена, тј додавање дубине копања као 
и додавање притиска у систему, шта ви заправо радите са комбинованом грађевинском 
машином па вам треба дубина копања мин. 5.9 метара и минимални притисак у систему 250 
бара и то објавите на дан пред поступак отварања? План набавке ове машине имали сте још 
од прошле године, као и параметре за машину која је предмет јавне набавке. Зашто машина 
по вашим новим критеријумима (минимални притисак у систему 250 бара) мозе да обавља 
послове а машина која ради са нижим притиском у систему не може да их обави? Захтевамо да 



 

 

избришете ову измену и вратите техничку спецификацију која је била пре ове измене, тј. да 
вратите предходну верзију конкурсне документације као валидну. 
Због веће конкурентности, транспарентности, већег броја понуђача, а самим тим због већег и 
квалитетнијег избора машине тражимо да се ове измене избришу, 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. 
 
 

Одговор на питање/указивање:  
 

Чланом 63. став 1. ЗЈН је дефинисано следеће: 
“Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.“. 

 
У ставу 5. и 6. истог члана је нормирано следеће: 
 
“Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију“ 

 
Како из цитираних законских одредби следи, сваки наручилац има право, али и обавезу да 

уколико утврди да конкурсна документација није дефинисана у складу са његовим потребама или у 
складу са законом, односно другим општим или посебним актом, изврши измене исте у свим оним 
неопходним деловима, ограничавајући тај чин до момента истека рока за подношење понуда, уз 
обавезујуће померање истог у случају да измена документације буде осам или мање дана до његовог 
истека. Поредећи фактичко и чињенично стање и радње наручиоца са законским одредбама, исти је 
у потпуности сваку од њих (радњи) извршио у складу са чланом 63. став 1, 5. и 6. ЗЈН и тиме 
ускладио документацију сходно својим потребама, не чињенићи притом ништа што ни најмање 
угрожава права заинтересованих лица и понуђача. Да је наведено одговара истини, сведочи како 
законска, тако и одредба из конкурсне документације, а на основу члана 87. став 6. ЗЈН који 
омогућава свим оним лицима који су се идентификовали као понуђачи да измени, допуни или 
опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији, што дакле има право 
сваки понуђач. 

 
Не мање битно је да осим формално-правних основа наведемо и оне који су претходили 

истима, односно оне који представљају разлог измене и допуне конкурсне документације. Наиме,      
разлози измене јесу, у првом случају технички пропуст који је ипак благовремено откривен, а 



 

 

односи се на непрецизирање максималне дубине копања, што је сада допуњено, имајући у виду 
да наручилац управља канализационом мрежом, која је у доста делова града и 
појединим насељеним местима дубине преко 4 метра дубине, као и изостанка у вези захтева 
притиска у систему, који је неопходан због квалитетног и ефективног рада прикључних машина од 
најмање 250 бара. 

 
Напомињемо да смо као Наручилац, у складу са чланом 94. ЗЈН, а превасходно логичким 

тумачењем одредбе члана 63. став 5. ЗЈН, померили рок за предају понуда на 10 дана, чиме смо 
омогућили благовремену заштиту права свих заинтересованих лица и понуђача, за коју смо уверени 
да нема потребе у овој фази. 
 
 

 
 

за Комисију 
 

Јован Дукић с.р. 

 – члан Комисије 
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