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Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију 

Кнегиње Љубице 1/I, 18000 Ниш, Србија 

тел. 018/502 744, 502 650, факс 018/502 715, 502 612 

e-mail: info@naissus.co.rs, web: www.jkpnaissus.co.rs 

 

Наручилац: ЈКП  за водовод и канализацију „НАИССУС“ Ниш 

Ул. Кнегиње Љубице 1/1, Ниш 

Редни број јавне набавке 18177/1-1-38 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима за jавну набавку 

добра Моторна возила, (ЈН број 18177/1-1-38)  

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) овим путем Вас обавештавамо о постављеним питањима и 

одговорима у предметном поступку: 

I 

1. Питање:  

У делу текста „Укупна процењена вредност јавне набаке“, као и „Преглед процењене 

вредности по партијама“, исказани су различити подаци. 

Наиме, у првој реченици кажете да је укупна процењена вредност јавне набавке добара 

30.350.000,00 динара без ПДВ-а, док је у табели по свим партијама укупан износ 

19.850.000,00 динара без ПДВ-а. Шта је тачно?  

Прилог: 

 
 

Одговор: 

Укупна процењена вредност јавне набавке добара – Моторна возила износи 30.350.000,00 

динара без ПДВ, од чега се поступак јавне набавке покреће и спроводи у износу од 

19.850.000,00 динара без ПДВ и то за следеће партије: 

Број 

партије 
Назив партије 

Процењена вредност 

без ПДВ 

1.1.26.1 Теренска возила /путари/ носивости до 1,7 t 9.700.000,00 динара 

1.1.26.2 Путнички аутомобили 5.650.000,00 динара 

1.1.26.3 
Теренска возила /путари/кипер/ носивости до 

3,5 t 
4.500.000,00 динара 

Укупно   19.850.000,00 динара 

II Захтев за изменом техничких карактеристика возила: 

У вези са Партијом 1.1.26.1 Теренска возила /Путари/ носивости до 1,7 тона – количина – 3 ком, 

у делу техничких карактеристика возила, имамо Захтев за изменом техничких карактеристика 

возила:  

Образложење нашег Захтева за изменом техничких карактеристика возила: 
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Детаљном анализом задатих техничких карактеристика возила које сте прописали, дошли смо 

до недвосмисленог закључка да само једнан тип, модел и производјач возила може да испуни 

наведене карактеристике.  

Овим сте ограничили тј. онемогућили друге потенцијалне понуђаче који поседују сличне и/или 

боље карактеристике и перформансе на својим возилима, да конкуришу и доставе своје понуде 

на тендер.  

Наведено је у супротности са позитивним законодавством из ове области, самим тим осећамо се 

дискриминисаним као потенцијални понуђач и достављамо овај Захтев за изменом техничких 

карактеристика возила. С тим у вези, замолио бих да размотрите могућност и измените неке од 

техничких карактеристика које су наведене у наставку текста, како би сте омогућили да већи 

број потенцијалних понуђача испуни услове и аплицира на јавни позив / тендер за набавку 

возила из партије 1.1.26.1. 

На овај начин обезбедићете конкуретност понуђача, бољи квалитет и перформансе возила које 

набављате. 

   2.    Питање:  

Позиција под редним бројем 2. Укупна дозвољена бруто маса возила 3000кг. 

Предлажемо укупну дозвољену бруто масу возила од 3.500 кг, што је оптимум за ову врсту и 

намену возила. Возило се вози са Б категоријим; 

Образложење: 3000 кг бруто маса возила је премала. Због тежине возила са сандуком, практично 

корисна носивост терета у сандуку у том случају била би између 200 и 300 кг, што је апсолутно 

недовољно и несврсисходно за предвиђену намену возила; 

Одговор: 

Досадашња искуства у раду указују на то да би предложене измене на позицији 2 и 13 повећале 

потрошњу горива услед веће снаге и бруто масе возила. Искуство у досадашњем раду одговара 

предложеним карактеристикама те наручилац остаје при својим захтевима из техничке 

спецификације и неће вршити измену конкурсне документације.  

3.Питање:  

Позиција под редним бројем 9. Ширина кабине без ретровизора максимално 2000 мм. 

Предлажемо повећање ширине кабине без ретровизора до 2.070 мм или више. 

Образложење: Постиже се већи квалитет и корисност возила: једна од предности јесте да се у 

кабини може сместити 6+1 путника. 

  Одговор: 

Прихватамо сугестију за исправку техничке карактеристике и у складу с тим извршићемо 

измену конкурсне документације у назначеном делу. 

4.Питање:  

Позиција под редним бројем 13. Снага мотора минимум 77-87 киловата. 

Предлажемо повећање снаге мотора на 96 KW и више. 

Образложење: Обзиром на врсту, тежину и носивост возила сматрамо да је непходна минимална 

снага од 96 KW (130KS); 

Возило ових димензија, тежине и носивости, чији је мотор од 110 KS (77-87 KW) је недовољно 

снажан, неекономичан и непрактичан у експлоатацији; 

  Одговор: 

Досадашња искуства у раду указују да би предложене измене на позицији 2 и 13 повећале 

потрошњу горива услед веће снаге и бруто масе возила. Искуство у досадашњем раду одговара 

предложеним карактеристикама те наручилац остаје при својим захтевима техничке 

спецификације и неће вршити измену конкурсне документације.  

5.Питање:  

У техничким карактеристикама возила за две партије: 1.1.26.1 и 1.1.26.3; у првој нисте навели 

гарантни рок, у другој сте тражили минимум 2 године, док је у обрасцу V-I Образац понуде –

Понуда за набавку добара као и у Предлогу уговора експлицитно наведено да Гарантни рок за 

обе партије не може бити краћи од 48 месеци. 
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Молимо вас да се изјасните шта је тачно, како не би доводили у заблуду и грешку потенцијалне 

понуђаче приликом израде понуде. 

Одговор: 

Гарантни рок за партију 1.1.26.1 - Теренска возила /путари/ носивости до 1,7 t не може бити 

краћи од 48 месеци на комплетно возило од дана испоруке и потписивања Записника о 

квалитативно квантитативном  пријему; гарантни рок за партију 1.1.26.3 - Теренска возила 

/путари/кипер/ носивости до 3,5 t не може бити краћи од 48 месеци на комплетно возило од дана 

испоруке и потписивања Записника о квалитативно квантитативном  пријему. У складу са 

наведеним биће извршена измена конкурсне документације.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Комисија за јавну набавку  

                                                                                                                      Број 18177/1-1-38 

У Нишу, дана 05.10.2020. године 

         


