
 

 
 
Комисија за јавну набавку  
ЈН 26/16 „Комбинована радна машина (JCB или еквивалентно) “ 
Број: 17610 
Дана: 18.11.2016. година 
          
                                                                          
Предмет: Одговор на питање потенцијалног понуђача у вези са конкурсном 
документацијом за јавну набавку ЈН 26/16 
           
 Наручилац је дана 17.11.2016. године на имејл адресу примио Захтев за појашњењем 
конкурсне документације за јавну набавку: "Комбинована радна машина (ЈСВ или 
еквивалентно)“, редни број набавке ЈН 26/16. Захтев је заведен код Наручиоца истог 
дана под бројем 17539. 
 
Питања потенцијалног понуђача: 
 

1. Да ли прихватате понуду за машину снаге веће од 70kw, односно снаге 82kw? 
Обично се снага дефинише са минимум а не маџ. Јер тиме добијате могућност 
избора најбоље машине у истој класи са најсавременијим мотором и велику 
уштеду горива. У вашем случају ви сте оставили могућност само једном 
понуђачу да учествује (што се лако може аргуметновати и доказати) чиме 
директно кршите чл. 13 ЗЈН – заштита конкуренције. 

2. Појасните шта значи: Погон на сва четири точка истих димензија, односно да 
ли су димензије 26“ или 28“ 

 
Одговор Наручиоца: 

 
1.  Наручилац је сачинио техничку спецификацију у складу са својим потребама и 

природом посла који обавља, истовремено водећи рачуна о трошковима 
експлоатације и одржавања возила.  
Машина запремине мотора максимално 70kW у потпуности задовољава потребе 
Наручиоца. Машина са већом снагом мотора значила би и веће трошкове 
експлоатације и трошкове одржавања (сервис, резервни делови и сл.) као и 
већу потрошњу горива.  
Такође, тврдње да на тржишту постоји само један понуђач који може 
учествовати у овом поступку јавне набавке су неосноване. Наиме, испитивањем 
тржишта Наручилац је утврдио да постоји неколико произвођача који производе 
машине са снагом мотора до 70kW.  
На основу претходно наведеног Наручилац остаје при свом захтеву из 
конкурсне документације који се односи на максималну снагу мотора.  

2. Наручилац захтева да сва четири точка буду истих димензија. Минимална 
димензија точкова која ће бити прихваћена је 24” (то значи да ће бити 
прихваћене и димензије гума 26” и 28” . 

Одговор Наручиоца објављује се истовремено на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Наручиоца. 
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