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На основу члана 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 

14/2015 и 68/2015), Комисија наручиоца ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин,  образована 

Решењем директора ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин бр. 1041 од 27.06.2018 године, даје 

 

ПРВЕ  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

на писанe захтевe заинтересованих лица 

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

  за јавну набавку добара, у отвореном поступку јавне набавке:  

- ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ 2018. год. – 

редни број јавне набавке: 41/18 

 

 

I   Захтев за појашњењем и додатним информацијама заинтересованог лица, упућеног путем 

електронске поште, дана 26.09.2018.године, заведен код наручиоца под бројем 1400: 

Питање бр. 1:  

„У делу техничка спецификација се налази ваш захтев да машина треба да има минимално 

одстојање од тла од 400 мм. Машина коју бисмо ми понудили поседује одстојање од тла 367 

мм. У циљу обезбеђења што већег броја исправних понуда и задовољења принципа 

конкурентности најлепше Вас молимо да тражени услов измените на одстојање од тла 

минимално 350.“ 

ОДГОВОР:  

Машина треба да има што већи клиренс због рада на неравном терену и рада у шумским 

условима.  

Питање бр. 2: 

„У делу техничка спецификација се налази ваш захтев да машина треба да има НЕТ снагу 

мотора од минимално 180 kW. Машина коју бисмо ми понудили поседује укупну снагу мотора 

од 186 kW, а нето снагу 171 кW. У циљу обезбеђења што већег броја исправних понуда и 

задовољења принципа конкурентности најлепше Вас молимо да тражени услов измените на 

снага мотора – укупна минимално 185 kW.“  

ОДГОВОР: Машина треба да има минималну снагу која је тражена у конкурсној 

документацији због специфичних и сложених радова у шумарству. 

II   Захтев за појашњењем и додатним информацијама заинтересованог лица, упућеног путем 

електронске поште, дана 27.09.2018.године, заведен код наручиоца под бројем 1417: 

„На основу члана 63. став 2 Закона о јавним набавкама, а као потенцијални понуђач у поступку 

јавне набавке за набавку грађевинских машина за 2018.годину, за партију 1, упућујемо Вам 

следеће сугестије на неправилности уочене у поступку јавне набавке. 

 

Наручилац је приликом постављања захтева који се тичу техничких карактеристика машине, 

у партији број 1, ограничио конкуренцију и самим тим повредио чланове 10. и 72. Закона о 

јавним набавкама. 

 

http://www.vojvodinasume.rs/


Како верујемо да је до ове повреде Закона дошло случајно, предлажемо следећу измену: 

1. Наручилац захтева да произвођач мотора и шасије буде исти.  

Овај захтев није од значаја за функционисање саме машине, а веома неповољно утиче 

на конкуренцију јер само понуђачи који нуде утоварне лопате „Caterpilar“ и  „Volvo“ имају 

истог произвођача шасије и мотора.  

На основу наведеног, сматрамо да је Наручилац ограничио конкуренцију злоупотребом 

техничке спецификације и прекршио Закон о јавним набавкама доводећи понуђаче, односно 

дистрибутере који нуде утоварне лопате горе наведених произвођача у повољнији положај у 

односу на све остале понуђаче. 

2. Још један од захтева који директно ограничава конкуренцију и указује на то да је 

Наручилац преписао техничку спецификацију УЛТ-а „Volvo“ L110H јесте и захтев Наручиоца  

везан за радну запремину мотора.  

На основу изнетог, упућујемо сугестију на ову неправилност и злоупотребу и молимо 

Наручиоца да овај захтев измени и то: „Запремина мотора: мин 6,3 l“.  

Модерна технологија и врхунска хидраулика утоваривача омогућују да мотор који се уграђује 

у  УЛТ који бисмо понудили испуњава све захтеве као и мотор запремине 7 л. 

Молимо Наручиоца да у циљу конкурентности измени и следећи захтев и то да изгледа овако:  

“Снага мотора – NET (ISO 9249): Минимално 140kW 

Запремина резервоара за гориво: Минимално 250 lit 

Угао осциловања задње осовине: Минимално  ± 11 степени”. 

У складу са наведеним истичемо да је Наручилац поступио противно члановима 10 и 72 Закона 

о јавним набавкама јер је злоупотребио техничку спецификацију, а све у циљу ограничења 

конкуренције. 

Молим Наручиоца да усвоји наш предлог за измену и допуну конкурсне документације 

како би већи број понуђача могао да поднесе технички исправну понуду, односно како би 

омогућио једнак третман понуђачима, здраву и фер конкуренцију. 

Овим изменама би се обезбедила максимална конкурентност и учешће, поред Volvo-а, већине 

познатих произвошача утоваривача који су присутни на нашем тржишту (Caterpilar, Komatsu, 

Hyundai, Case, Doosan,…) 

У случају да Наручилац не прихвати ову сугестију бићемо принуђени да поднесемо Захтев за 

заштиту права на конкурсну документацију.“ 

 

ОДГОВОР: Машина треба да има минималну снагу NЕТ (ISО 9249): Минимално 180kW 

минималне запремине 7 литара, због тешких услова у којима машина треба да ради: мекан и 

расквашен терен, пренос и утовар храстових трупаца велике масе...  

Тражена је минимална запремина резервоара за гориво од 260 литара. Машина са снагом и 

запремином мотора која је наведена у конкурсној документацији треба да има резервоар са 

што већом запремином. Машина је стално на терену и често точење горива представља велики 

проблем због удаљености терена од машинског парка у којем се налази пумпа горива. 

Минимални угао осциловања задње осовине која је тражена у конкурсној документацији од 

минимално 13 степени тражена је због терена у којима машина треба да ради. Машина ће се 

користити за рад у шумским условима где је терен нераван, препун колотрага, пањева итд. 

 

                                                                                                              Председник Комисије 

                                                                                            Бранислав Иванишевић, дипл.инж.шум. 

 

Доставити: 

- на Порталу јавних набавки; 

- на Интернет страници Наручиоца; 

- Сектору за финансије, комерц.послове и маркетинг; 

- Архиви ЈП; 

 


