
                                        
 

 

 

    

„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 

СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА 

Трг Републике 16, Суботица 
Број:  II-404-1-10/2018-10 

Дана: 29.03.2018. године 

С у б о т и ц а 

   

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања у вези јавне набавке бр. : II-404-1-10/2018 

 

Поштовани,  

 

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама достављамо Вам одговор на питање 

заинтересованог понуђача у отвореном поступку „Санација атарских путева“, број јавне 
набавке II-404-1-10/2018 

 

  Питање: 

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама, захтевамо додатне информације и 

појашњења и указујемо наручиоцу на уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији у поступку јавне набавке радова Санација атарских путева, ЈН бр. II-404-1-

10/2018 према следећем: 

Наручилац је у конкурсној документацији у делу додати услови прописао да је неопходно да 

понуђач располаже довољним техничким и то минимално поседовање следеће опреме: 

• 2 самоходна стабилизатора-рециклер 

• 1 цементни посипач 

Захтев наручиоца да понуђач има два самоходно стабилизатора-рециклера је у супротности са 

основим начелима у јавним набавкама - начелом обезбеђења конкукренције и начелом 

једнакости понуђача. Члан 10. ЗЈН прописано је „Наручилац је дужан да у поступку јавне 

набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. 

Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег 
понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког 

поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и 

критеријума“. 

Члан 12. ЗЈН прописано је „Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке 

обезбеди једнак положај свим понуђачима.  

Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну 

или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из 

класификације делатности коју обавља понуђач“. 

Чланом 76. ставом 6. ЗЈН прописано је «Наручилац одређује услове за учешће у поступку јавне 

набавке тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предетом јавне 

набавке». 

Имајући у виду чињеницу да Наручилац спроводи јавну набавку за извођење радова на санацији 

атарских путева применом методе стабилизације тла на лицу места, оправдан је захтев да 

понуђач располаже са неопходном опремом као што је рециклер – стабилизатор. 

С друге стране, имајући у виду чињеницу да је Наручилац спровео јавну набавку за санацију 

атарских путева у количини од 12.500м2, сматрамо да је неоправдан захтев за поседовање 2 



         

    

рециклера – стабилизатора. Ако се посматрају техничке карактеристике рециклера – 

стабилизатора различитих произвођача (нпр.Wirtgen, Bomag …) јасно је уочљиво да су у питању 

машине са великим радним учинком. Радна ширина тих рециклера се креће у распону од 2м до 

2,5м, а дневни учинци на стабилизацији земљишта које је предмет радова на санацији атарских 

путева, износе од 3000м2 до 4000м2 дневно (радни дан – 10 часова). 

За извођење санације атарских путева у количини од 12.500м2, дакле, потребно је 3-4 дана уз 

употребу једног рециклера – стабилизатора. Имајући у виду да је Наручилац предвидео рок 

извођења радова од 30 дана, јасно је да је то изводљиво и са једним рециклером. 

Имајући све горе наведено у виду, сматрамо да је неоправдан захтев наручиоца за поседовање 

неопходне опреме 2 самоходна стабилизатора – рециклера и сматрамо да се испуњеност овог 

услова може доказати поседовањем једног стабилизатора – рециклера (самоходни или вучени). 

Наручилац је дискриминаторским условом, ограничио конкуренцију и онемогућио понуђаче 

који поседује 1 самоходни стабилизатор – рециклер да учествују у предметном поступку јавне 

набавке и ако могу квалитетно и у року да реализују уговор.  

Захтев наручиоца не представља његову објективну потребу и није у логичкој вези са 

предметом јавне набавке. Молимо наручиоца да додатни услов техничког капацитета у делу 

који се односи на поседовање 2 самоходна стабилизатора - рециклера, измени тако да пропише 

да технички капацитет испуњава и понуђач поседује 1 самоходни стабилизатор – рециклер 

(самоходни или вучени) 

Из свега напред изнетог може се утврдити да наручилац није припремио конкурсну 

документацију на начин да понуђачи могу на основу ње да поднесу и припреме прихватљиву 

понуду, што је дужан да учини сходно члану 61. ставу 1. ЗЈН. 

Напомињемо да овим захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне 

документације указујемо наручиоцу на недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији. Ако наручилац не измени конкурсну документацију схдоно овом захтеву, 

бићемо принуђени да своја права остваримо у поступку заштите права и оспоравамо законитост 

конкурсне документације.  

 

  Одговор: 

 

  Јавном набавком дефинисани су следећи услови:  

 

"Пре почетка радова, Извођач је дужан извршити:  

 1. Испитивање месног материјала 

  - узорковање карактеристичних узорака материјала 

  - утврђивање хомогености материјала за потребе стабилизовања 

  - класификовање материјала  

  - елаборат  

 2. Лабораторијско испитивање материјала  

  - испитивање стабилизованог материјала употребом стандардних     

материјала за путеве (демента и креча) и применом адитива као алтернативе 

  - Испитивање чврстоће на притисак 

  - испитивање индиректне затезне чврстоће 
  - утврђивање садржаја везива који омогућује потребну класу носивости  

  - испитивање постојаности узорака на влагу и мраз 

  - упоредну анализу узорака са и без адитива 
 3. Пројектовање коловозне конструкције  

  - квалитет завршног слоја земљаног трупа и услова дренирања постељице 

  - трајну чврстоћу стабилизованог слоја  
  - пројектовање хабајућег слоја" 

 

С обзиром да је предмет јавне набавке "Уређење атарских путева", из наведеног се види да 

Наручилац на професионалан и стручан начин приступа реализацији проблема што захтева 



         

    

примену најсавременијих техничких и технолошких метода у домену израде коловозних 

конструкција методом хидрауличних везива.  

 

Наручилац сматра да је приликом израде коловозне конструкције хидрауличким везивима 

неопходно користити самоходни рециклер из више разлога: 

 

Дубина копања самоходног рециклера је 50цм и његове техничке карактеристике гарантују 

велике силе кидања месног материјала као и континуитет у истом што гарантује уједначену 

кохерентност обрађеног материјала, гарантовану покретљивост на свим врстама терена чиме се 

искључује могућност заглављивања и обустава радова која може знатно угрозити квалитет 

коначног производа. Самоходни рециклери су електронски - рачунарски навођени, практично 

се у рачунаре унесу лабораторијски захтеване количине воде, адитива или битуменске емулзије 

те су грешке приликом дозирања искључене.  

 

Код вучених рециклера дубина копања је 50цм, силе кидања месног материјала су далеко мање 

од самоходног рециклера, немају прецизну контролу дубине копања, немогуће је пратити 

учинак и уједначеност обрађеног тла, немају контролу дозирања воде, адитива или 

битуменских емулзија, имају далеко мању покретљивост и брзину рада.  

 

Из свега наведеног се може закључити да вучени рециклери нису у могућности да задовоље 

прецизне техничко-технолошке лабораторијски-пројектно захтеване услове.  

 

Увидом у каталошке карактеристике самоходних рециклера може се доћи до података да је 

њихов теоријски учинак од 2000-2500м2 дневно при идеалним теренским условима. Из 

досадашњих искустава познато је да не постоје идеални теренски услови, те је стварни тј. 

практични учинак свакако мањи, а све у зависности од типа земљишта и услова рада.  
 

Наручилац остаје при тврдњи да су неоходна два самоходна рециклера с обзиром да је 

планирана изградња атарских путева у ширинама до 4м. У изградњи путева методом 

хидрауличног везива критичне тачке се јављају на спојевима независно обрађених деоница и 

на њима се појављују оштећења. Уколико би се посао изводио једним рециклером то би 

подразумевало хоризонтални и вертикални спој по дужини пута што се појављује као критична 

тачка у коју временом продире вода и разара конструкцију пута. 

 

Како би се избегли хоризонтални и вертикални спојеви који представљају критичне тачке 

неоходно је да се цела деоница уради изједна а то је једино могуће са два рециклера која раде 

спрегнуто, тј. који имају преклапање по средини коловозне конструкције.  

 

Сходно наведеном, а имајући у виду предмет јавне набавке, обим и сложеност радова који се 

изводе Наручилац сматра да су захтевани услови у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

Такође Наручилац сматра да се прописивањем наведених услова не ограничава конкуренција 
нити се онемогућава било који понуђач да учествује у поступку јавне набавке коришћењем 

дискриминаторских услова, посебно имајући у виду одредбе члана 81. Закона о јавним 

набавкама. 

           

 

 

 

            Комисија 

 

       __________________ 

 


