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Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2 

 

Деловодни број:  014.2-  9753/2-2 

Датум: 14.12.2015. године 

 

 

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015, и 68/2015), и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне 

набавке број 014.2- 9753/1, Комисија за јавну набавку је припремила: 

 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  

ЈНОП 39/2015 – ДИЗАЛИЦА СА ПЛАТФОРМОМ ДО 22,5 М 

 

 

Дана 11.12.2015. године примљен је захтев путем електронске поште којим 

заинтересовано лице тражи додатну иформацију или појашњење у вези са припремањем 

понуде за јавну набавку добара – Дизалица са платформом до 22,5 м у отвореном 

поступку јавне набавке број 39/2015. 
 

Питање 1: 
 

На страни 4 конкурсне документације под тачком 2, тражите да је запремина мотора 

минималмо 2.400 cm
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Питање: Да ли Наручилац прихвата понуду возила које има мању запремину мотора од 

2.287ccm? 

Образложење: Савремени мотори имају мању запремину и већу су еластичност, са мањом 

запремином мотора потрошња горива ће бити мања, а самим тим и трошкови. 

Допуштање толеранције у запремини мотора омогућује учешће на тендеру и другим 

произвођачима подвоза,  чиме би се проширило учешће конкуренције и постигла 

објективност при спровођењу поступка јавне набавке 

 
 

Одговор 1: 

 

Наручилац не прихвата понуду возила које има мању запремину мотора од 2287 ccm. 

Наручилац захтева мотор веће радне запремине и снаге, јер као такви мотори имају дужи 

период експлоатације захваљујући раду на мањем броју обртаја мотора. 

 

Питање 2: 

 

На страни 4 конкурсне документације под тачком 4, тражите да је мењач 5+1 

Питање: Да ли Наручилац прихвата понуду возила које има мењач са 6+1 брзином? 

Образложење: Већи број степени преноса омогућава бољи рад мотора 
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 Одговор 2: 

 

Наручилац не прихвата понуду возила које има мењач са 6+1 брзином. 

Наручилац остаје при датим техничким карактеристикама, јер је приликом израде истих, број 

степени трансмисије прилагодио карактеристикама траженог мотора. 

 

Питање 3: 

 

На страни 4 конкурсне документације под тачком 5, тражите да је међуосно растојање 

максимално 3.500 mm 

Питање: Да ли Наручилац прихвата понуду возила на већем међуосном растојању, односно 

на 3.750 mm? 

Образложење: Међуосно растојање је захтев надоградитеља, односно изабрати одређену 

дужину међуосног растојања у  складу са надоградњом хидрауличне платформе, где мора 

бити испоштован услов да задњи препуст не може бити дужи од 63% међуосног растојања 

Допуштање толеранције у овом критеријуму омогућује учешће на тендеру и другим 

произвођачима подвоза и платформи,  чиме би се проширило учешће конкуренције и 

постигла објективност при спровођењу поступка јавне набавке 

 

 

Одговор 3: 
 

Наручилац не прихвата понуду возила на већем међуосном растојању од 3500 mm, односно 

на 3.750 mm. Наручилац је приликом израде техничких карактеристика Дизалице са 

платформом узео у обзир члан 17. правилника о подели моторних и прикључних возила и 

техничким условима за возила у саобраћају на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 40/2012, 

102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015 и 78/2015), али је објективна потреба 

Наручиоца што већа компакност возила, што мањи радиус окретања возила и већа 

маневарбилност због специфичности радних услова, рад у урбаним срединама, 

позиционирање возила поред стабала различитих димензија и облика, као и  расположиви 

гаражним простор, сходно томе је одређена ова техничка карактеристика као објективна 

потреба Наручиоца. 

 

Питање 4: 

 

На страни 4 конкурсне документације под тачком 10, тражите да је кабина са 3 седишта 

Питање: Да ли Наручилац прихвата понуду возила са кабином са 2 седишта? 

Образложење: Надоградитељи хидрауличних платформи за рад на висини инсистирају на 

кабини са 2 седишта 

 

Одговор 4: 
 

Наручилац не прихвата понуду возила са кабином са 2 седишта. 

Посада руковаоца дизалице због специфичне делатности којом се бави Наручилац броји 

искључиво и увек 3 члана, сходно томе објективна потреба Наручиоца је кабина са три 

седишта.  

 

 

Питање 5: 

 

На страни 4 конкурсне документације под тачком 19, тражите да су двоструки задњи точкови 

Питање: Да ли Наручилац прихвата понуду возила са једноструким точковима? 
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Образложење: Надоградитељи хидрауличних платформи за рад на висини инсистирају на 

једноструким точковима на задњој осовини због осовинског оптерећења 

 

 

Одговор 5: 
 

Наручилац не прихвата понуду возила са једноструким точковима. 

Наручилац захтева што већу стабилност возила. Наручилац своју делатност често обавља на 

локацијама које су удаљене од седишта Наручиоца, сходно томе је потреба за двоструким 

задњим точковима, јер уколико дође до дефектаже на точковима задње осовине приликом 

транспорта, возило без проблема може доћи на задату локацију или до првог сервиса. 

 

Питање 6: 

 

На страни 4 конкурсне документације под тачком 24, тражите хидрауличну платформу 

зглобно телескопску 

Питање: Да ли Наручилац прихвата понуду платформе која је телескопска? 

 

Одговор 6: 
 

Наручилац не прихвата понуду платформе која је телескопска. 

Потреба Наручиоца је што већа компактност комплетног возила. 

 

Питање 7: 

 

На страни 4 конкурсне документације под тачком 26 и 27, тражите хидрауличну платформу 

са носивошћу од мин 200 kg и бочним дохватом мин 10 m 

Питање: Да ли Наручилац прихвата понуду платформе која има носивост 250 kg и бочни 

дохват 8m? 

 

Одговор 7: 

 

Наручилац прихвата понуду платформе која има носивост 250 kg.   

Тачком 26. техничких карактеристика (спецификација), Наручилац је дефинисао носивост 

надградње минимално 200 kg. 

Наручилац не прихвата понуду платформе која има бочни дохват 8 m. 

Тачком 27. техничких карактеристика (спецификација), Наручилац је дефинисао бочни 

дохват надградње минимално 10 m, који представља објективну потребу Наручиоца. 

 

Питање 8: 

 

На страни 4 конкурсне документације под тачком 29, тражите да је хидраулично закретање 

корпе минимално 90
0
, лево и десно 

Питање: Да ли Наручилац прихвата понуду платформе има електро закретање корпе 60
0
 лево 

и десно 

 

 

Одговор 8: 

 

Наручилац не прихвата понуду платформе има електро закретање корпе 60
0
 лево и десно. 
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Тачком 29. техничких карактеристика (спецификација), Наручилац је дефинисао 

хидраулично закретање корпе минимално 90
0
, лево и десно, које представља објективну 

потребу Наручиоца због специфичности услова експлоатације надградње. 

 

Наручилац је одредио техничке спецификације Дизалице са платформом до 22,5 м које су 

наведене у тачки 2. Врста техничке карактеристике (спецификације), 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 014.2- 9753/2 за јавну набавку добара у отвореном 

поступку јавне набавке број 39/2015- Дизалица са платформом до 22,5 м, 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. ЗЈН Наручилац 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. На основу наведеног, 

Наручилац је закључио да није ограничио конкуренцију коришћењем техничких 

спецификација и да су понуђачи у могућности да саставе прихватљиву понуду, чиме је 

омогућено учешће конкуренције и постигнута објективност при спровођењу поступка јавне 

набавке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Комисија за јавне набавке 

         

       

                                                                                                   


