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ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку ЈН 19/18 
„Цистерна за прање улица“ 
Број: 6711 
Дана: 03.05.2018. године 
 
                                                                                           
Предмет: Одговор на захтеве  за додатним  појашњењима Конкурсне докуменатције 
           
   Наручилац је дана 30.04.2018. године на имејл адресу примио питање у вези 
са  конкурсном документацијом за јавну набавку добара „Цистерна за прање улица“ у 
отвореном поступку, редни број набавке ЈН 19/18. Захтев је код Наручиоца заведен 
под бројем 6626. 
   
Питања: 
На страни 4,5,6  конкурсне документације ЈН  19/18 захтеване су следеће техничке 
карактеристике основног возила и цистерне: 
 

Бруто носивост возила минимално 19000 kg 

Дизел ЕУРО 6, 
Снага минимално 180 КW и обртног момента минимално 850 Nm 

Радна запремина мотора минимум 6500 максимум 7000 ccm 

Eмисија издувних гасова: минимално Еуро 6 без рециркулације издувних гасова, без 
EGR-a 

Носивост задње осовине минимално 13 T 

Уграђен челични резервоар запремине мин. 10.000 литара (10м³) 
  
Питање 1:  Начин на који се остварује прописана норма издувних гасова је избор 
конструктора мотора и не утиче на техничке карактеристике мотора. Постављањем 
захтева да мотор буде без ЕGR-а и датим опсегом радне запремине мотора 
наручилац је довео у сумњу да се фаворизује само одређени понуђач са 
произвођачем основног возила (подвоза), чиме је прекршио чланове 10, 12 и 71.  
Закона о јавним набавкама, што је лако  проверљиво и доказиво комисији за Јавне 
набавке.  Да ли прихватате да се укине захтев да возило буде без ЕGR-а  ? 

 
 Питање 2: С обзиром на захтев да бруто носивост возила буде минимално 19000 kg 
и да носивост задње осовине буде минимално 13000 kg а узевши у обзир да према 
члану 20. Правилника о подели моторних возила и техничким условима где је 
наведено да укупна маса двоосовинског моторног возила не сме да прелази 18t и да 
према члану 22. Правилника о подели моторних возила и техничким условима где је 
наведено да осовинско оптерећење  возила у стању мировања на  на хоризонталној 
подлози не сме прелазит за једну погонску осовину  11,5 t и захтев да на возилу буде 
уграђен резервоар запремине мин. 10000 литара да ли се захтев: 
Бруто носивост возила минимално 19000 кг 

Носивост задње осовине минимално 13 Т 

Уграђен челични резервоар запремине мин. 10.000 литара (10м³) 
 

Може променити у „Уграђен челични резервоар запремине мин. 10.000 литара 
(10м³) и бруто носивост возила у складу са законом и надоградњом“ 
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Питање 3. На страни 15 Конкурсне документације ЈН 19/18 наведено је: „Рок 
испоруке: максимално 60 дана од дана закључења Уговора о јавној набавци“ 
 

Опште је познато да је за израду оваквих возила потребно најмање 120 - 150 дана, 
да би се возило квалитетно и функционално испоручило. 
Сама набавка основних возила обухвата период од 90-120 дана код свих 
произвођача подвоза, па ако узмемо у обзир и саму монтажу надградње, евидентно 
је да је захтевани рок изузетно кратак. Узевши то у обзир доводе се у сумњу сви 
остали потенцијални понуђачи да је расписано возило (подвоз) већ произведено што 
је супротно свим начелима ЗЈН, и директно кршења чл. 10 и 12. ЗЈН. Да ли ће 
наручилац променити рок испоруке на маx 150 дана. 
  
Променом наведених захтева наручилац не би ограничио конкурентност међу 
понуђачима и  добио  би више конкурентних понуда у поступку ЈН. Променом 
наведених захтева наручилац не би ограничио конкурентност међу понуђачима и  
добио  би више конкурентних понуда у поступку ЈН. 
 
Одговори: 
 
Одговор бр.1: 
 
Наручилац је одредио опсег тражених техницких карактеристика и техничко-
експлоатационих услова рада возила и надоградње и из тог разлога остаје при 
захтевима из конкурсне документације. 
 
Како се возило интензивно користи у градским условима где се тражи велика 
поузданост и ефикасност, тражени тип мотора не захтева да се праве периодична 
заустављања возила и посебна акција возача како би се вршила регенерација 
издувних гасова, те Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације да 
захтева погонски агрегат без ЕРГ-а. 
 
Одговор бр.2: 

 
Наручилац је одредио опсег тражених техничких карактеристика и техничко-
експлоатационих услова рада возила и надоградње и из тог разлога остаје при 
захтевима из конкурсне документације. 

 
Одговор бр.3: 

Наручилац остаје при захтеваном року испоруке. 
 

Наручилац је одредио техничку спецификацију цистерне за прање улица, њен 
квалитет, рок испоруке и остале захтеве из Конкурсне документације на основу 
својих објективних потреба, а поштујући одредбе Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, и 68/2015; у даљем тексту: ЗЈН).  

На основу члана 10. ЗЈН Наручилац има обавезу да приликом одређивања 
техничких спецификација предмета набавке обезбеди конкуренцију међу 
понуђачима, али то са друге стране не значи да има обавезу да дефинише техничке 
спецификације предметног добра на начин који омогућава сваком заинтересованом 
понуђачу да учествује у поступку јавне набавке. 
  Дакле, одредбом члана 70. став 1. ЗЈН прописано је, да је диспозиција 
Наручиоца у одређивању техничких спецификација ограничена принципом 
објективности тј. да у одређивању техничких спецификација Наручилац пре свега 
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полази од својих објективних потреба, а не од пословних и економских интереса 
понуђача.  

Такође, Наручилац је сходно члану 64. ЗЈН спровео испитивање и 
истраживање тржишта предмета јавне набавке и констатовао да постоји више 
потенцијалних понуђача, а никако само један.  

На основу наведеног, Наручилац је закључио да није ограничио конкуренцију 
коришћењем дискриминаторских услова техничких спецификација и да су понуђачи у 
могућности да саставе прихватљиву понуду, те да нису тачни наводи 
заинтересованог лица да је Наручилац фаворизовао само једног понуђача и тиме 
ограничио конкуренцију и могућност подношења понуда већег броја понуђача. 
 

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

Комисијa за јавну набавку 
 


