
Наручилац: Општина Бечеј 

Адреса: Трг ослобођења 2, Бечеј 

Бр. ЈН: 7/18 

Датум: 20.03.2018. године 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), а поводом захтева за појашњењем конкурсне документације наручилац  за набавку 

Камион за одношење отпада,(у даљем таксту: камион смећар), редни број набавке ЈН 7/18 

Комисија доставља појашњење конкурсне документације: 

 

На страни 4/58 у оквиру техничке спецификације тендерске документације за јавну набавку 7/18 

Камион за превоз смећа наведен је следећи захтев: 

Међуосовинско растојање од 4500 до 4600мм 

 

 Питање 1: изузетно малом толеранцијом (10 цм) дозвољеног међуосовинског растојања 

наручилац је значајно умањио могућност да више произвођача понуди своја возила, чиме је 

прекршио чланове  10, 12 и 71.  Закона о јавним набавкама, што је лако  проверљиво и доказиво 

комисији за Јавне набавке. Узевши у обзир да на круг окретања возила осим осовинског растојања 

утиче и угао закретања предњих точкова да ли прихватате да се опсег међуосовинског растојања 

прошири на 4400-4800мм? Променом наведених захтева наручилац не би ограничио 

конкурентност међу понуђачима и  добио  би више конкурентних понуда у поступку ЈН. 

 

На страни 5/58 у оквиру техничке спецификације тендерске документације за јавну набавку 7/18 

Камион за превоз смећа наведен је следећи захтев: 

 

- запремина  мотора од 5000 до 6000 цм3 

-минимум 185кW 

 

Питање 2: 

 

Да ли у циљу повећања конкурентности и у складу са ЗЈН , а имајући у виду техничке 

спецификације свих осталих произвођача шасија те да је наведени опсег изузетно мали и 

фаворизује само 1 производјача што је лако  проверљиво и доказиво комисији за Јавне набавке, 

прихватате да се опсег запремине мотора прошири на 5000 – 7000цм3 ? 



 

Наручилац је поставио захтев да запремина мотора ограничена уском толеранцијом чиме 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. Променом наведеног захтева 

наручилац не би ограничио конкурентност међу понуђачима и  добио  би више конкурентних 

понуда у поступку ЈН. 

На страни 9/58 у оквиру техничке спецификације тендерске документације за јавну набавку 7/18 

Камион за превоз смећа наведен је следећи захтев 

 

-    Рок: крајњи рок испоруке предмета набавке је максимално 20 дана од дана закључења Уговора 

о јавној  набавци. 

 

Питање 3: 

 

Узевши у обзир да наручилац наводи за рок испоруке само 20 дана, а на страни 4 наведено да 

основно возило мора бити ново-некоришћено, произведено 2018, док се за надоградњу не 

наводи да ли треба да буде нова-некоришћена  или половна  . Уколико је наручиоцу потребно 

ново возило са новом надоградњом да ли је могућ продужетак рока испоруке, , имајући у виду 

рокове производњи подвоза у фабрикама као и рокове производње надограде . 

Наручилац је поставио захтев са кратким роком испоруке чиме је довео у сумњу да се фаворизује 

само одређени понуђач који дато возило већ има на стању, чиме је прекршио чланове  10, 12 и 

71.  Закона о јавним набавкама. Променом наведеног захтева наручилац не би ограничио 

конкурентност међу понуђачима и  добио  би више конкурентних понуда у поступку ЈН.. 

 

Одговор 1: 

Наручилац је у делу техничке спецификације Камион смећар Конкурсне документације ЈН 7/18 на 

страни 4/58 одредио техничку спецификацију возила –Међуосовинско растојање од 4500 до 

4600мм 

На основу дугогодишњег искуства коришћења комуналних возила, Наручилац је констатовао да су 

укупне дужине комуналних возила за град Бечеј са траженим међуосним растојањима  апсолутно 

задовољавајући посматрајући са аспекта укупне дужине. 

Наручилац остаје при траженим техничким карактеристикама, 

односно захтева возило са међуосовинским растојањем од 4500 до 4600мм. 

  



  

Одговор 2: 

Наручилац је у делу техничке спецификације Камион смећар Конкурсне документације ЈН 7/18 на 

страни 5/58 одредио техничку спецификацију возила -Запремина мотора 5000-6000 cm3. 

На основу дугогодишњег искуства коришћења мотора са наведеним опсегом радне запремине, 

Наручилац је констатовао да су мотори таквих перформанси апсолутно задовољавајући 

посматрајући са аспекта снаге и да нема потребе за већим у смислу резервне снаге, а са друге 

стране исти обезбеђују оптималну потрошњу горива као и ниже трошкове експлоатације у односу 

на моторе са јачим перфомансама. 

Наручилац остаје при траженим техничким карактеристикама, 

односно захтева возило са запремином мотора 5000-6000 cm3. 

  

Одговор 3: 

 Наручилац је у делу 6 Конкурсне документације одредио рок и место испоруке: крајњи рок 

испоруке предмета набавке је максимално 20 дана од дана закључења Уговора о Јавној 

набавци, испорука се врши на паркинг простор Наручиоца, Трг Ослобођења 2, Бечеј, док је у 

Конкурсној документацији Наручилац одредио да врши набавку искључиво новог возила. 

Уколико понуђач понуди половно, коришћено возило, његова понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. Комплетно возило мора бити произведено 2018. године, у супротном понуда ће 

бити одбијена као неодговарајућа. 

Са постојећим возним парком крајњег корисника   отежано је обављање 

комуналне  делатности,  а то је скупљање и одношење комуналног отпада. 

На основу наведеног, објективна је потреба Наручиоца за што краћим роком испоруке предмета 

набавке. 

Наручилац врши набавку искључиво новог возила које комплетно треба да буде произведено 

2018. године.   

Наручилац остаје при захтеваном року испоруке. 

  

Наручилац је одредио техничке спецификације за Камион смећар које су наведене Техничка 

специифкација камиона смећара, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин 

спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или 

испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. Конкурсне документације број за јавну набавку 

добара у отвореном поступку јавне набавке број 7/18- КАМИОН ЗА ОДНОШЕЊЕ ОТПАДА, 



поштујући одредбе Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, и 68/2015; 

у даљем тексту: ЗЈН), а на основу објективних потреба и дугогодишњег искуства у коришћењу 

истих. На основу члана 10. ЗЈННаручилац 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 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. 

 

 

 

Комисија за јавне набавке 


