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Предмет: Појашњење конкурсне документације број 404-28/2018-02 од 16.04.2018. године 
за јавну набавку грађевинских радова на редовном одржавању општинских и 
некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2018. годину у отвореном 
поступку 
 
На писани захтев потенцијалног понуђача, а у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним 
набавкама, Комисија за предметну јавну набавку даје следећа појашњења /одговоре како 
следи: 
 
Дана 10.05.2018. године, од стране потенцијалног понуђача упућен је допис Комисији 
којим потенцијални понуђач тражи додатна појашњења, и то: 
 

 Конкурсном документацијом, која је објављена на Порталу јавних набавки 
Наручилац је између осталог одредио да: 
3) услов да понуђач располаже потребним техничким капацитетом, односно да 
има у власинштву: 
- Грејдер средњи 40 – 60 kW – минмум 1 комад, 
- Ваљак до 8 тоне – минмум 1 комад. 
Заинтересовано лице сматра да је Наручилац на овај начин дефинисао техничке 
капацитете који не одговарају природи посла јер се предивиђене позције радова 
могу извести далеко боље са грејдером истих димензија али са јачом снагом од 
предвиђених 60 kW, као и са ваљком који је тежи од 8 тона. Овакав закључак је 
изведен на основу прописаних стандарда одржавања путева и вишедеценијског 
искуства заинтересованог лица у пословима одржавања путева. Наиме, не 
постоје рационални разлози да се захтева поседовање грејдера са малом снагом, 
јер би јачи грејдер те исте послове обавио далеко квалитетније и боље. 
Идентичан приговор је везан и за ваљак од 8 тона, јер се ради о релативно лаком 
ваљку који не може квалитетено одрадити предвиђене позиције. 
Такође, указјуемо Наручиоцу да грејдери јачине 40 – 60 kW су врло застарели и не 
производе се још од 1970. године на овамо, тако да се ради о грађевинској 
машини која је врло ретка и поседјују је само одређени понуђачи, а и стање 
исправности таквих грејдера је врло дискутабилно. 



Како се не би створила сумња на страни Наручиоца да се врши фаворизовање 
одређеног понуђача науштрб конкуренције и да се тиме поступа супротно члану 
10. став 2. Закона о јавним набавкама, предлажемо наручиоцу да изврши 
исправку конкурсне документације и да промени услов у погледу снаге грејдера и 
тежине ваљка. 
Заинтересовано лице сматра да би се усвјањем ове сугестије и изменом  
конкурсне документације Наручилац омогућио ефективнију конкуренцију у 
конкретном поступку јавне набавке и допринео ефикасном спровђењу истог.  

 
1. Комисија за предметну јавну набавку сматра да заинтересовано лице није тражило 

појашњење конкурсне документације, јер му је иста у потуности јасна, већ тражи 
да се изврши исправка конкурсне документације у делу захтеваног техничког 
капацитета код грејдера и ваљка. Свој захтев оправдава чињеницама како је то 
напред наведено. Комисија за предметну набавку сматра да Наручилац ни у ком 
случају не фаворизује неке потенцијалне понуђаче, већ је припрема услова 
техничког капацитета вршена на основу стања општинских путева, њихове мреже и 
ширине коловоза. Наиме, ради се о путевима који се налазе у брдско – планинском 
подручју општине, који су пре свега уски и већи грејдер и ваљак би имали 
проблема око самог прилаза и извођења радова. Заинтересовано лице не може да 
познаје ситуацију на терену боље од Наручиоца и његових стручних служби.  
Комисија за предметну набавку је на основу навода заинтересованог лица 
извршила истраживање о величинама гредјера и ваљка и на основу тога дошла до 
закључка да постоје грејдери средње величине, а који имају већу снагу од 
дефинисаног у конкурсној документацији, који су произведни од 1984. године па 
надаље и који би на основу својих димензија и тежине могли да задовоље захтеве у 
погледу техничког капацитета, а који би могли да изврше послове из предмера и 
предрачуна радова.  
На основу наведеног комисија за предметну набавку сматра да је потребно 
извршити промену услова у погледу захтеваног техничког капацитета, и то код 
грејдера, тако да услов буде од 40 – 90 kW, а код тежине ваљка до 15 тона. 

 
Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 404-28/2018-02 од 
16.04.2018. године.  
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