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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 

 

IV  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 19.10.2018. године, заведен код наручиоца под бројем 

1514: 

Питање бр. 1.  

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

поступку јавне набавке добара број 41: Грађевинске машине 2018.год. упућујемо Вам 

сугестије на неправилности начињене приликом израде конкурсне документације. 

У делу постављених техничких спецификација за  ULT захтевате да произвођач машине 

и мотора буде исти. 

Понављамо, по други пут да је овако постављен услов дискриминишући за све друге 

понуђаче, осим за понуђаче који нуде багере произвођача „Volvo“ и „Caterpilar“. 

Наручилац оваквим поступком несумњиво злоупотребљава техничке спецификације и 

крши закон о јавним набавкама у члановима 72, 10 и 12. 

Ваше појашњење дато 04.10.2018.године да то Наручилац чини из разлога једноставнијег 

сервисирања, нема никакав смисао! Други понуђачи не могу да сносе штетне последице 

зато што је Наручилац у неком претходном периоду израдио лошу конкурсну 

документацију и због тога претрпео штету. 

Како у овој конкурсној документацији предвиђате обавезу понуђача да достави доказ о 

томе да да постоји обезбеђен сервис и обезбеђени резервни делови на територији 

Републике Србије, сматрамо да није потребно ограничавати конкуренцију захтевом да 

произвођач машине и мотора буде исти. 

Понуђач даје одређен број радних часова гаранције за рад сваке машине. Дакле, понуђач 

не даје гаранцију одвојено за шасију, а одвојено за мотор. Понуђач даје гаранцију за 

машину као један комплетан склоп кога чине сви његови саставни делови! 

Понављам, грешка наручиоца приликом израде неке претходне конкурсне 

документације није, и не може бити, оправдање за ограничење конкуренције које сте 

начинили приликом израде ове конкурсне документације, јер постоји могућност да се 

Наручилац обезбеди у сваком случају а да не ограничи конкуренцију. 

Уобичајено је да се на јавним набавкама дефинише снага мотора по ИСО 9249 стандарду 

(или сличним) и Емисија издувних гасова.  

 

http://www.vojvodinasume.rs/


Неуобичајено је и непримерено је да наручилац дефинише и упорно  тражи да мотор и 

машина (зглобни утоваривач) буде од истог произвођача и да поседује 6-цилиндрични 

мотор (CАТ 950М, Volvo L110H, Коматsu W380-8)  и још непримереније је да тражи да 

радна запремина мотора буде преко 7 литара (CАТ950М, Volvo L110H). 

Према даљим техничким захтевима, ни CАТ 950М не задовољава јер је одстојање од тла 

(клиеренс) мањи од тражених 400мм. 

Из горњег произилази да је наручилац веома перфидно фаворизовао само једног 

произвођача а под маском својих техничких захтева. 

Оно што је неопходно за наручиоца и корисника утоваривача за правилан избор машине– 

то су производне карактеристике утоваривача које су дефинисане за сваки утоваривач, а 

најбитније су: 

-          Запремина кашике 

-          Висина дизања материјала – укупна радна висина 

-          Висина истресања материјала 

-          Угао кашике при истресању материјала 

-          Радијус окретања машине 

-          Сила кидања (Breakout force) 

-          Оптерећење превртања – право 

-          Оптерећење превртања – потпуно закренут у зглобу 

Од свега горе наведеног, наручиоц је дефинисао само запремину кашике.  

То значи да га остале радно - производне карактеристике не интересују . 

Из свега горе изнетог, упадљива је тенденциозна намера наручиоца (описана горњим 

текстом),што наводи на сумњу и о другим активностима између наручиоца и 

потенцијалног испоручиоца. 

Молим Вас да узмете у обзир наш предлог и да измените документацију јер ћемо у 

супротном бити принуђени да предузмемо даље кораке поводом ове дискриминаторску 

конкурсну документацију.“ 

 

ОДГОВОР на питање бр. 1:  

„Поштовани, поучени ранијим лошим искуством при набавци машине у коју је уграђен 

мотор другог произвођача не желимо да поновимо непријатне ситуације. Реч 

„дискриминација“ нема смисла у набавци машине, ми набављамо машину која имa речи 

„снага и квалитет“, а ко ће понудити такву машину, нас не интересује. Техничке 

карактеристике су тачно дефинисане да испуне минималне вредности које су преко 

потребне за веома тешке шумске услове. Нама није потребна машина која ће радити у 

дворишту фирме, па да нас интересује висина дизања, истресања или угао и радијус, него 

само квалитетна и моћна машина која ће се кретати по мочварама, дубоким шумским 

колотразима, преко пањева, по блату и песку. Вођени таквим условима, захтевамо и 

такве карактеристике. Због таквих услова се и тражи 6-цилиндрични мотор преко 7 

литара запремине. Грешку код клиренса смо исправили, те је сада мин.350мм.  

     Према томе, цењени понуђачи, ако у Вашем асортиману имате машину која испуњава 

тражене техничке карактеристике, биће нам драго да је понудите.“              

                                                                                                  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; 

 



 


