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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-501/19-015/5 

Датум: 07.06.2019. године 

П о ж а р е в а ц    

 

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                           

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 26/2019 

(1.1.27 у Плану јавних набавки) 
 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у отвореном поступку 

јавне набавке добара, број ЈН ОП 26/2019 (1.1.27 у Плану јавних набавки) - Ватрогасно 

спасилачка аутоцистерна – ВАТ С-2 9000 10/3000, ОРН 34144210 – Ватрогасна возила, 

доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 05.06.2019. године у 12,44 часова. 

Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊА: 

На страни 48 конкурсне документације наводите следеће: „Подвозак и надградња возила 

морају бити у складу са нормом SRPS ЕN 1846-2.  Потврда о исправности да возило 

испуњава услове норме SRPS ЕN 1846-2 мора се прибавити од акредитоване 

лабораторије". Такође и на више маста у Обрасцу понуде и у делу III - Техничка 

спецификација добра позивате се на стандарде а да то позивање нисте пропратили речима „или 

одговарајуће", што је у супротности са чланом 71 Закона о јавним набавкама. 

Образложење: У складу са чланом 71, тачка 1) Закона о јавним набавкама свако позивање 

на српске, европске, међународне или друге стандарде мора бити праћено речима „или 

одговарајуће". 

Питање 1) Да ли ће наручилац изменити конкурсну документацију и свако позивање на 

српске, европске, међународне или друге стандарде допунити речима „или 

одговарајуће"? 

На страни 48 конкурсне документације наводите следеће: „Ускалађеност изабраног 

подвоска са решењем надградње за смештај наведене опреме потребно је дати у форми 

идејног решења уз понуду. Идејно решење потребно је да садржи све погледе и пресеке возила, 

материјал и начин монтирања надгрaдње", док на страни 56 конкурсне документације 

наводите следеће:" Након спроведеног поступка јавне набавке, а ради даље реализације 

уговорне обавезе, изабрани понуђач је у обавези да у сарадњи са акредитованом 

лабораторијом за поступање по стандарду EN1846 изради техничке цртеже, са 

дефинисаним тежиштима, саосностима међусобних елемената конструкције надградње и 

подвоска, са којима је потребно да се сагласи наручилац. Решење позиционирања, 

монтирања и ослањања резервоара за воду мора бити остварено по препоруци произвођача 

подвоза (међушасија и друго)". 

Ова два захтева су у супротности један са другим, молимо да наручилац дефинише и усклади 

којом приликом се доставља тражена идејно решење и техничка документација приликом 

подношења понуде или приликом реализације Уговора. Усклађивањем идејног решења након 



2 

 

отварања понуда са захтеваним стандардима се може сматрати изменом понуде изабраног 

понуђача и услова из конкурсне документације што је у супротности са чланом 93, став 3, ЗЈН. 

Питање 2) Да ли ће наручилац изменити конкурсну документацију и из конкурсне 

документације избацити захтев за достављање идејног решења уз понуду? 

Питање 3) Да ли ће наручилац изменити конкурсну документацију и из конкурсне 

документације избацити део на страни 48  који се односи на давање сагласности од стране 

наручиоца на техничке цртеже које ће израдити изабрани понуђач и акредитована 

лабораторија? 

Образложење: Наручилац нема никаква права да одлучује о томе да ли је техничка 

документација урађена у складу са захтевима стандарда јер наручилац није акредитован нити 

опремљен за то. Узимајући на себе право да одлучује о томе да ли је техничка документација - 

цртежи у складу са захтевима стандарда наручилац је прекршио Закон о јавним набавкама, 

члан 93, јер након отварања понуда није могуће мењати битне услове понуде изабраног 

понуђача. На напред наведени начин наручилац омогућава измену техничких решења која су 

дата у идејном решењу изабраног понуђача и то након отварања понуда а приликом  израде 

документације са акредитованом лабораторијом. 

Сматрамо да би наручилац требало да из конкурсне документације избаци све захтеве који се 

односе на конструкцију и техничка решења која се тичу надградње, јер је све захтеве јасно 

дефинисао у делу „Техничка смецификација добра". Захтевањем да се у понуди достави идејно 

решење а да се приликом реализације уговора наручилац активно укључи и одлучује о 

техничким решењима оставља наручиоцу право да према свом нахођењу а без поседовања 

потребних знања и акредитација одлучује и мења услове дате у понуди најповољнијег 

понуђача чиме драстично крши Закон о јавним набавкама. 

На страни 50 конкурсне документације наводите следеће: 

„Прикључак за брзо стартовање мотора" и 

„Прикључак за одржавање притиска ваздуха у систему„. 

Питање 4) Молимо вас за појашњење наведених захтева, шта сте мислили под наведеним 

захтевима? 

Образложење: У циљу добијања понуде за возило контактирали смо више произвођача шасија 

и од њих смо добили захтев за разјашњење наведених ставки, па вас молимо да детаљно 

појасните напред наведене захтеве. 

 

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац доставља следеће одговоре: 

   

ОДГОВОР 1: 

Наручилац је у конкурсној документацији одредио техничке спецификације позивајући се,  пре 

свега, на српске стандарде (норме), а у свему у складу са чланом 71. став 6. Закона о јавним 

набавкама, који прописује: 
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„Изузетно од одредбе става 1. тачка 1) овог члана, ако се технички пропис позива на српски 

стандард, такав стандард је обавезан и примењује се као технички пропис, без навођења речи 

„или одговарајуће“. 

 

Када су у питању други (страни) стандарди на које се наручилац позива у конкурсној 

документацији, наручилац ће уважити сугестије заинтересованог понуђача и измениће 

конкурсну документацију тако да свако позивање на друге (стране) стандарде буде 

праћено речима „или одговарајуће“. 

 

ОДГОВОР 2: 

Конкурсном документацијом, на страни 48. предвиђено је:  

„Возило се формира од подвозка и надградње. Возило се израђује премa посебним 

захтевима наручиоца и безбедносно техничким захтевима SRPS EN 1846-2 (EN 1846-2). 

Ускалађеност изабраног подвоска са решењем надградње за смештај наведене опреме 
потребно је дати у форми идејног решења уз понуду.  

Идејно решење потребно је да садржи све погледе и пресеке возила, материјал и начин 

монтирања надгрaдње“. 

 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације да понуђачи идејно 

решење достављају уз понуду, јер идејно решење треба да омогући наручиоцу увид у 

материјал израде надградње, односно из идејног решења треба да се види да ли је понуђач 

предвидео изградњу надградње према захтеваном као и да ли је на возилу могуће поставити 

сву захтевану опрему. 

 

Са друге стране, изабрани понуђач у предметном поступку јавне набавке биће у обавези да 

након потписивања уговора, у сарадњи са акредитованом лабораторијом, тачно дефинише 

израду надградње и да тек онда у складу са тим започне са радовима, а све у складу са 

позитивним прописима који регулишу ову област.    

Наручилац ће уважити сугестије заинтересованог понуђача и измениће конкурсну 

документацију тако да се не захтева давање сагласности од стране наручучиоца на 

техничке цртеже које ће израдити изабрани понуђач у сарадњи са акредитованом 

лабораторијом.  

 

ОДГОВОР  3: 

Наводи да се захтева „давање сагласности од стране наручиоца“ налазе се на страни 56 

конкурсне документације. 

Наручилац ће уважити сугестије заинтересованог понуђача и измениће конкурсну 

документацију тако да се не захтева давање сагласности од стране наручучиоца на 

техничке цртеже које ће израдити изабрани понуђач у сарадњи са акредитованом 

лабораторијом.  

 

ОДГОВОР  4: 

На свим ватрогасно спасилачким возилима налазе се прикључци за брзо стартовање мотора и 

прикључци за одржавање притиска ваздуха у систему који служе да возила за што краћи 

временски период могу напустити гаражу у складу са захтевима за професионалне ватрогасне 

јединице. Ове системе на возило поставља израђивач надградње. 
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НАПОМЕНА: Наручилац ће, поред горе наведених измена, изменити конкурсну 

документацију и у делу који се односи на техничку спецификацију добара,Образац бр.17,  

и то: 

- под тачком 4) ПОГОН - Ослањање задњих осовина, уместо захтеваног „ваздушни 

јастуци“, мења се тако да захтев у погледу ослањања задњих осовина гласи „Челично 

ослањање“ . 

- под тачком 7) НАДГРАДЊА – Димензија надградње-Дужина надградње, уместо 

захтеваног „минимално 7,5 м“, мења се тако да захтев у погледу дужине надградње 

гласи „максимално 7,5м“ . 

- под тачком 8) РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДУ-Запремина резервоара, уместо захтеваног „9000 

(+/- 5%)“, мења се тако да захтев у погледу запремине резервоара гласи „9000 (+/- 10%)“   

 

У складу са свим наведеним Наручилац ће приступити измени и допуни конкурсне 

документације, као и продужењу рока за подношење понуда. 

 

Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) прописано да ако наручилац измени или допуни конкурсну 

документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 

да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда, обавештавамо вас да је рок за подношење понуда за јавну набавку број  ЈН ОП 

26/2019 (1.1.27 у Плану јавних набавки) - Ватрогасно спасилачка аутоцистерна – ВАТ С-2 

9000 10/3000, ОРН 34144210 – Ватрогасна возила, продужен.  

 

Крајњи рок за подношење понуда је 17. јун 2019. године до 12,00 часова. 

Радно време писарнице за непосредно подношење понуде је сваког радног дана од 7,30-

15,30 часова. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 17. јуна 2019. године у 12,30 часова, у 

просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство 

овлашћених представника заинтересованих понуђача. 
 

 

Ово појашњење и измењену конкурсну документацију у складу са чланом 63. став 3. 

Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВУ  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

http://www.pozarevac.rs/

