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4.  П И Т А Њ А   И   О Д Г О В О Р И  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА  

ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – 

КАМИОНА СМЕЋАРА И АУТОПОДИЗАЧА КОНТЕЈНЕРА 

ЈН П 02/17 

 
Комисија за јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на  питања примљена 
дана 25.04.2018. године благовремено даје следеће одговоре:  

 
ПИТАЊЕ 1: 

На страни 18/76 под тачком 54 навели сте фиксну вредност  „Запремина товарног 
сандука 12m3" да ли ће наручилац прихватити понуду понуђача који понуди запремину 
товарног сандука већу од 12m3, нпр 13m3?   

ОДГОВОР:  

Наручилац остаје при захтеву јер би се повећањем запремине товарног сандука тј. 
терета и оптерећења нарушиле претпостављене возне карактеристике возила. 

 
ПИТАЊЕ 2: 

Напомена: Наручилац на страни 15/76 под тачком 3, за возило аутосмећар 12m3 захтева 
укупну масу возила 16.000kg што омогућава постављање надградње аутосмећара веће 
запремине. 
 ОДГОВОР:  

Наручилац остаје при захтеву јер би се постављањем веће запремине товарног сандука 
тј. терета и оптерећења возило изгубиле претпостављене возне карактеристике. 
 

ПИТАЊЕ 3: 

У тендерској документацији, (Технички опис за возило аутосмећара 12m3  страна 18/76, Редни 
број 60) наведен је следећи технички захтев: 
 
"Самочишћење прихватника приликом пражњења" 
 
У осталим техничким захтевима за ову врсту надградње се захтева: 
 
Ø  Редни број 57: „Задња врата са механизмом компактирања који се састоји од клизне  и 
потисне плоче“ 
 
Ø  .Редни број 61: Дводелни механизам компактирања – са кашиком и клизном 
плочом. 
 
Указујемо да је технички услов дефинисан под редним бројем 60 („Самочишћење прихватника 
приликом пражњења“)  има недостатак јер га немогуће испунити у комбинацији са осталим 
техничким захтевима,  чиме се крши члан 61, став 1. ЗЈН, а из следећих разлога: 
 
 



 

 

 ОДГОВОР:  

Наручилац остаје при захтеву с обзиром да сви произвођачи надградње са дводелним 
механизмом компактирања – са кашиком и клизном плочом испуњавају овај захтев и ниједан 
од техничких захтева није у колизији нити контрадикторан међусобно. 
 

ПИТАЊЕ 4: 
Није јасно да ли се израз „приликом пражњења“ односи на пражњење канти или на 

пражњење прихватника или на пражњење утоварног сандука. 
 ОДГОВОР:  

Израз „приликом пражњења” се односи на пражњење прихватника приликом пражњења 
утоварног сандука.   
 

ПИТАЊЕ 5: 
Самочишћење прихватника приликом пражњења истог (уколико се мисли на пражњење 

прихватника)  је могуће само и једино код система са ротационим 
бубњем (Произвођач: фирма _FAUN_, Model:_R__otopress, _web_: 
https://www.faun.com/en/products/refuse-vehicles/rear-loaders/rotopress/  [1]_) из разлога што је 
прихватник израђен на такав начин да омогућава ротационом бубњу да потискује смеће из 
прихватника према унутрашњости утоварног сандука. Овакав прихватник нема у себи никаквих 
преграда ни удубљења, нити је одвојен физичком препреком од утоварног сандука, тако да је 
увек чист (ефекат самочишћења) приликом  пуњења и/или пражњења утоварног сандука. 

ОДГОВОР: 
С обзиром да се према тачки 57 код аутосмећара од 12 и 16 m3 недвосмислено тражи 

механизам са клизном плочом, ирелевантно је разматрати систем са ротационим бубњем. 
Наручилац остаје при захтеву с обзиром да сви произвођачи могу испунити захтев. 

 
ПИТАЊЕ 6: 
Са друге стране, сви остали технички захтеви за поменуту надоградњу упућују да је 

Наручилац приликом креирања истих имао у виду систем са кашиком и клизном плочом (Редни 
број 47, 57, 61,...). Систем који ради по принципу клизне плоче нема особину самочишћења већ 
тај задатак  извршава кашика која захвата смеће из прихватника. Овакав систем ради у режиму 
једноструког и/или континуираног рада маханизма приликом пражњења прихватника. 
Приликом пражњења утоварног сандука не врши се истовремено пражњење и прихватника 
(„самочишћење“) с обзиром да је он физички одвојен од утоварног сандука (механизмом за 
компактирање) и представља засебну целину тако да је могуће да у прихватнику буде присутно 
заостало смеће уколико није извршено чешћење прихватника. 

ОДГОВОР: 
Сви произвођачи возила аутосмећара са дводелним механизмом компактирања - са 

кашиком и клизном плочом имају конструкцију чија кинематика дозвољава пражњење 
прихватника приликом пражњења сандука тј. прихватник је тада самочистећи јер у њему не 
заостаје смеће.   

 
ПИТАЊЕ 7: 
Светлосни сигнал индикација у кабини возила за преоптререћење (претовар) товарног  

простора тј. возила усклађено са дозвољеним оптерећењем тако да при сигнализацији возило И 
даље може да се користи у саобраћају без последица на огибљење, укупан век возила у 
складу са законом о саобраћају. 

Имајући у виду да свако преоптерећење само по себи има утицаја на последице на 
огибљење, укупан век возила и најчешће није у складу са законом о саобраћају и да се због 
распореда товара на оваквим возилима углавном односи на задњу осовину, сматрамо да је овај 
захтев 
није добро формулисан и да је контрадикторан. 

 
 
 



 

 

ОДГОВОР: 
Светлосни сигнал индикација у кабини возила за преоптререћење (претовар) товарног 

простора тј. возила служи да се спрече последице преоптерећења на огибљење и укупан век 
возила а возило може да учествује у саобраћају у складу са Законом о саобраћају тј индикација 
мора да буде пре достизања преоптерећења у оквирима дозвољеног према Закону о саобраћају а 
не према носивости возила јер је носивост возила увек декларисана ниже од максимално могуће 
узимајући у обзир фактор сигурности. 

 

ПИТАЊЕ 8: 

Да ли прихватате да промените захтев тако да гласи: „Светлосни сигнал индикација у 
кабини возила за прекорачење дозвољеног оптерећења задње осовине, техничког или 
законског, шта се пре достигне?" 

ОДГОВОР: 
Наручилац остаје при захтеву. 

 
ПИТАЊЕ 9: 

Наручилац је у својим одговорима навео да периодична контрола, у току 
реализације уговора а пре испоруке, подразумева контролу квалитета израде возила у току 
производње. Контрола ће се вршити због комплексности конструкције возила и надградње, 
како би се сви елементи и примењена антикорозивна заштита видели пре завршетка и 
комплетирања возила. Методологија је упоређивање захтева из техничке спецификације са 
испуњењем истих на прегледаном возилу, тј. свако возило мора бити произведено према 
захтевима из техничке спецификације. 
Указујемо да наручилац нема право да захтева контролу производње возила од понуђача и то 
код произвођача, нити је могуће да обавеже понуђача да обезбеди такву контролу. 
Наведено је потребно избрисати из конкурсне документације. 

ОДГОВОР: 
Наручилац задржава захтев о могућности претходне контроле производа. Наручилац 

жели да се увери у тражени квалитет возила и уграене опреме и уређаја с обзиром на њихову 
комплексну конструкцију и функсионисање истих након уградње. Такође Наручилац напомиње 
да ЗЈН не забрањује контролу која има задатак утврђивања квалитета производа пре испоруке. 

 
ПИТАЊЕ 10: 

 У оквиру „Техничке спецификације” - Општи захтеви за Аутоподизач контејнера 
запремине 5-7 m3, наведено је да ће понуда бити одговарајућа уколико је понуђач понудио 
све три врсте тражених возила са шасијом истог произвођача. 

Нејасно је и неправилно одређено због чега наручилац сматра да је логично и 
оправдано да возила која се користе у граду и опстинама једног региона буду истог 
произвођача, будући да није јасно где ће конкретна возила бити испоручена и коришћена, 
нити постоји такав посебан захтев градова и општина. Одговор наручиоца да то није 
предмет разматрања конкурсне документације него захтев наручиоца који понуђач треба да 
испуни чиме стиче право на стручну оцену своје понуде је конфузан и ништа не значи. 
Потребно је искључити овакав захтев из конкурсне документације. 

ОДГОВОР: 
 Наручилац сматра да захтев није дискутабилан и разматрање Теорије 
поузданости, Теорије одржавања возила и опреме. Експлоатација возила, Трошкови 
експлоатације возила итд, није предмет конкурсне документације Возила ће бити 
испоручена на дестинације које су јасно табеларно наведене у конкурсној 
документацији и за овај захтев Наручилац нема потребу да има захтев градова и 
општина. 
 

ПИТАЊЕ 11: 

 Конкурсном документацијом је предвиђено да комисија задржава право да у току 
стручне оцене понуда посети понуђача и захтева додатну презентацију техничке 
документације према којој ће возило бити израђено или да покаже модел, функционални 



 

 

прототип уређаја који ће бити уграђен на возила захтевана овом конкурсном 
документацијом. 

Није јасно на шта се мисли кад се каже да ће понуђач додатно презентовати техничку 
документацију (и коју документацију) према којој ће возило бити израђено, будући да не 
постоји описана процедура нити начин презентовања модела односно функционалног 
прототипа уређаја. Одговор наручиоца да Комисија задржава то право у току стручне оцене 
понуда у циљу елиминисања недоумица за доношење одлуке тј. да потврди да понуђено у 
потпуности испуњава тражене захтеве уколико они нису адекватно или довољно добро 
документовани и презентовани од стране понуђача није адекватан одговор. Када ће се 
захтевати узорак или модел, ако не постоји јасна методологија оцене тог узорка или 
функционалног прототипа уређаја представљена у конкурсној документацији. Потребно је 
искључити овакав захтев из конкурсне документације. 

ОДГОВОР: 
Према ЗЈН свака нејасноћа, неадекватно достављена документација или потврда 

испуњања тражених захтева може бити разлог захтева Наручиоца на ближе или квалитетније 
образложење и потврду испуњења захтева. Методологија је веома јасна с обзиром за 
процедуру јавне набавке добара оцена може бити ДА или НЕ тј одговара захетву или не 
одговара захтеву. 

 
ПИТАЊЕ 12: 

 Конкурсном документацијом је предвиђен тренинг и обука запослених код 
крајњег корисника. Указујемо да је неправилно предвиђено да изабрани понуђач има обавезу 
да обезбеди теоретску и практичну обуку за руковаоце. 

Одговор наручиоца је нејасан и није дат за сва постављена питања. На који начин 
се обезбеђује обука, када се спроводи, за колико руковаоца, шта се подразумева под 
том обуком, колико обука ће бити, шта је група руковаоца, шта је теоријска а шта 
практична обука. Непрецизна је конкурсна документација у наведеном делу а одговор 
наручиоца да обука подразумева да правилно, сигурно и безбедноруковаоци рукују 
надгардњом и да указу на специфичности одржавања возила и надградње није јасан. Како 
ће понуђачи одредити своју цену, када се те обуке спроводе код крајњих корисника, односно 
ко су крајњи корисници? Потребно је кориговати конкурсну документацију прецизним 
описом обука. 

ОДГОВОР: 
Крајњи корисници су ЈКП предузећа градова и општина наведена у јасној табели 

наведеној у конкурсној документацији. Узимајући у обзир да возила са траженом надградњом 
морају бити израђена према стандарду који је и настао у циљу сигурности и безбедности 
руковаоца при употреби и раду са тим возилима обука је неопходна и потребна како би се 
максимално умањила могућност повреда и тежих повреда руковаоца. Из тог разлога, понуђач 
возила има задатак да као најбољи познаваоц понуђених возила, са искуством који се односе 
на сигурност и безбедност руковаоца обезбеди практичну и теоријску обуку. 

Наручилац из горе наведеног разлога остаје при захтеву.  
 
ПИТАЊЕ 13: 

 У оквиру техничког описа за Аутоподизач наведено је да је захтевана година 
производње 2018, док је у оквиру техничких карактеристика захтевано да возила 
треба да буду нова, некоришћена и потпуно монтирана. 

Указујемо наручиоцу да возило може да буде испоручено ново и некоришћено, а 
да је произведено и у 2017. или 2016. години итд., па сматрамо да конкурсном 
документацијом треба дозволити да се поред возила произведених у 2018. Године, 
понуде и возила из 2017. и 2016. године. 

 

ОДГОВОР: 
Наручилац остаје при захтеву да возила морају бити нова, некоришћена, потпуно 

монтирана и произведена у 2018 години. 
ПИТАЊЕ 14: 



 

 

Указујемо да није дат одговор наручиоца нити образложење његовог захтева за 
све три шасије са мотором ЕУРО 6, односно није дато објашњење због чега 
наручиоцу није прихватљив и мотор ЕУРО 5 који има ниже трошкове 
експлоатације. Потребно је изменити конкурсну документацију тако што ће бити 
дозвољен и мотор ЕУРО 5. 

ОДГОВОР: 
Наручилац остаје при захтеву да возила морају бити испоручена са дизел мотором 

чија емисија издувних гасова задовољава стандард ЕУРО 6. 
 
ПИТАЊЕ 15: 

 Имајући у виду да уз ознаке појединих стандарда у конкурсној документацији, 
није наведено „или одговарајуће", а што би морало бити наведено у складу са одредбом 
члана 71. став 1.  тачка  1)  ЗЈН,  потребноје изменити конкурсну документацију. 
Посебно истичемо да одговор наручиоца који је навео да за поједине страндарде који 
су  специфични  нема  одговарајућих  стандарда,  није  логичан  и  не  заснива  се  
на одредбама ЗЈН, посебно јер је Законом једино прописано да ако се технички 
пропис позива на српски стандард, једино такав стандард је обавезан и примењује 
се као технички пропис, без навођења реци "или одговарајуће". Дакле, не постоји 
опција у ЗЈН која дозвољава да неки стандарди буду "специфични", па да самим тим не 
треба навести "или одговарајуће". 

ОДГОВОР: 
 Претпоставка је да потенцијални понуђач упућује на стандард SRPS EN 1500-1, 
који је заиста специфичан с обзиром да разматра само безбедност и сигурност руковаоца у 
раду са возилима смећарима и као такав нема други одговарајући који га може заменити, те 
из тог разлога Наручилац није ставио реч одговарајући за такве стандарде. Такође 
наручилац напомиње да ознака SRPS упућује на српски стандард. 
 

ПИТАЊЕ 16: 

Све неправилности и недостаци се односе на сва возила која су предмет јавне 
набавке (Аутоподизач контејнера запремине 5-7 m3, аутосмећар 12 m3 и аутосмећар 16 
m3), јер се ради о истим неправилностима у конкурсној документацији за сва 
наведена возила. 

ОДГОВОР: 
Сви претходни одговори се односе на сва три типа возила осим одговор за стандард SRP 
EN 1501-1 који се односи само на возила аутосмећаре али не и на аутоподизаче. 
 

ПИТАЊЕ 17: 

 Наручилац уопште није одговорио на питање заинтересованог лица о 
разлозима због којих је наручилац захтевао да се у оквиру пословног капацитета 
реализовани уговори односе на период од 01.01.2015. године до дана подношења 
понуде.  Због чега се не тражи дужи временски период, одређен на пуне године до 
дана подношења понуда? 

ОДГОВОР: 
 Наручилац је поступио у складу са Законом о јавним набавкама приликом одређивања 
пословног капацитета.Члан 76. став 1. и 2. предвиђа да Наручилац у конкурсној документацији 
одређује додатне услове за уечшће у поступку јавне набавке,  у погледу финанасијског, 
пословног, техничког и кадрвског каапцитеа увек када је то птребно имајући у виду предмет 
јавне набавке. Члан 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) предвиђа да испуњеност у погледу услова 
из члана 76. став 2. ЗЈН, понуђача може доказати достављањем доказа уз понуду списак 
најаважнијих испоручених добара за период који није дужи од 5 година. Наручилац није 
тражио период који  је дужи од 5 година. ЗЈН нигде не предвиђа да Наручилац може тражити 
референце на пуне године. Приликом постављања питања Заинтересовано лице није тражио да 
се одреди дужи рок. Наручилац сматра да је период за тражену референцу реална с обзиром на 
процењену вредност јавне набавке. 
 Истовремено се захваљујемо на указаном пропусту Наручиоца што није објавио други 



 

 

део одговора на постављено питање број 10. у „2. Питања и одговори у вези са припремањем 
понуде за јавну набавку добара-камиона смећара и аутоподизача контејнера” од 20.04.2018. 
године. 
 

ПИТАЊЕ 18: 

 У оквиру техничке спецификације за све три врсте возила, као и у оквиру 
пословног капацитета  захтевано је  да  понуђач  достави  сертификате  за  
произвођача  према стандардима SRPS EN ISO 9001:2008 или 2015, 14001:2005 или 
2015, 18000:2008, 9606-1, 3834—2:2008 или одговарајући. 

Наручилац је у својим одговорима навео да под произвођачем сматра 
надграђивача који монтира израђену надградњу, комплетира и финализује возило, те 
надграђивач треба да поседује тражене сертификате стандарда и приложи их у понуди. 

Неправилно је наручилац предвидео да је произвођач надградње односно онај 
који монтира израђену надградњу, комплетира и финализује возило (што је 
различито од произвођача надградње, па додатно збуњује) доставља своје сертификате и 
на тај начин је обавезао понуђаче да морају да поднесу заједничку понуду са 
произвођачем или монтером надградње, што код испоруке добара нема логичког нити 
објективног оправдања. Овакав захтев је неопходно избрисати из конкурсне документације. 

ОДГОВОР: 
Наручилац остаје при захтеву да произвођач мора да достави сертификате тражених 

стандарда. 
 
ПИТАЊЕ 19: 

У оквиру додатног услова кадровског капацитета за учешће у поступку, 
захтевано је укупно 12 ангажованих кадрова, међу којима најмање 2 (два) сертификована 
заваривача у складу са стандардом SRPS EN ISO 9606-1:2015 или одговарајуће. 

Наручилац је захтевао чак 12 кадрова за јавну набавку која за предмет има испоруку 
возила, што сматрамо да није у логичкој вези са предметом ове јавне набавке. 

Додатно је навео у својим одговорима да се захтевани сертификовани заваривачи траже 
као додатни услов за кадровски капацитет надграђивача тј. произвођача надградње, а не 
на понуђача који није произвођач, и да на тај начин треба да се обезбеди квалитет 
заварених конструкција на надградњи и возилу. 

Дакле, и оваквим захтевом наручилац обавезује понуђаче да подносе заједничке 
понуде са произвођачима, и при том захтева кадровски капацитет произвођача, а не 
понуђача, што је недозвољено и никаквог оправдања нема у набавци која има за предмет 
испоруку добара. Додатно, шта ако се ради о другачијем процесу производње, који није 
ручни, о каквим заваривачима тада говоримо? Сматрамо да није оправдано захтевати два 
сертификована заваривача у складу са стандардом SRPS EN ISO 9606-1:2015 или одговарајуће, 
јер ови кадрови произвођача никако не могу бити захтев за испуњеност услова за учеше у 
поступку понуђача. 

 
ОДГОВОР: 
За сада не постоји светски произвођач који има аутоматизовани начин заваривања 

надградње возила аутосмећара. 
Наручилац је предвидео да понуђач који није произвођач може да достави понуду или 

као самосталан или заједничку, али понуђач према захтеву Наручиоца мора да достави 
сертификате стандарда произвођача надградње и тиме документује предуслов испуњења 
траженог квалитета варене конструкције надградње. 
 

ПИТАЊЕ 20: 

Потребно је усвојити све наводе којима је указано на неправилности и изменити 
конкурсну документацију како би иста била у складу са одредбом чл. 61. став 1. ЗЈН, да би 
стручна оцена понуда могла да се спроведе наобјективан и проверљив начин. 



 

 

Потребно је омогућити примерен рок за подношење понуда након измена конкурсне 
документације из свих напред набројаних разлога, односно исти адекватно продужити, у 
складу са чланом 94. став 1. ЗЈН. 

ОДГОВОР: 
Наручилац остаје при објављеној Конкурсној документацији и прописаном року за 

подношење понуда у трајању од 35. дана према ЗЈН. 


