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Одговор на постављено питање у складу са чланом 63. Став 2. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) за јавну набавку бр. 01/2016-01, Набавка 
сепаратора - линије за сортирање мешаног комуналног отпада. 
 
Потенцијали понуђач је поставио следеће питање: 
 
 ПИТАЊЕ 1. У одељку документације ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (стране 28-30) код 
позиције 1 на страни 28, односно „усипни кош са транспортером Т1 за унос смећа“ наведено 
је да је захтеван погон помоћу „хидро мотора“: 
 
Сходно пракси и искуству произвођача предметне опреме морамо да ставимо напомену да се 
углавном сви транспортери код Линија за селекцију и сепарацију отпада праве са електро 
моторима. Први разлог је зато што се електро мотори мање кваре у односу на хидро моторе 
који се уједно и теже сервисирају. Други разлог и то онај који је битнији је због предности 
електро мотора у виду лаког подешавање (регулације) смера и брзине рада транспортера у 
односу на систем са хидро мотором где се брзина унапред дефинише и није могуће 
штеловати брзину и смер у току рада што може довести до застоја и загушења на линији за 
сепарацију.  
 
Ово је само препорука и сугестеија наше компаније као понуђача који је уједно и произвођач.  
На наручиоцу је да не ограничи понуђаче да могу да понуде свој тип производа који ће бити у 
складу са општим карактеристикама, односно да уз наведене захтеве из техничких 
спецификација употребом речи: „или еквивалент“, минимимум, максимум и сл. и тако не 
ограничи конкуренцију и понуђаче који нуде одговарајући тражени производ али са 
еквивалентом за неку од појединачних тражених карактеристика производа.  
 
Позивамо на Члан 10.став 2. ЗЈН где је прописано да је наручилац не да ограничи 
конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку 
јавне набавке употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминационих 
услова, техничких спецификација и критеријума.  
 
Према свему наведеном Молимо комисију да код ставке бр.1 изврши допуну техничке 
спецификације производа и да уз наведену врсту погона: „хидро-мотор минимум 5.5 кЊ“ 
уврсти и карактеристу „електро-мотор минимум 5.5. кЊ“ , односно реч „или еквивалент“.  
 
 Одговор 1. Наручилац остаје при захтеву наведеном у конкурсној документацији. У 
складу са чланом 71. ЗЈН став 1. тачка 1. наручилац је дужан да приликом одређивања 
техничких спецификација путем навођења стандарда дода појам: „или одговарајуће“. Како је у 
питању навођење захтеваних карактеристика, набрајање свих захтева, без везивања за 
одређене стандарде наручилац ту обавезу нема. 
 
 ПИТАЊЕ 2. У одељку документације ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (стране 28-30) код 
позиције 1 на страни 28. односно „усипни кош са транспортером Т1 за унос смећа“ наведено 
је да је захтевана дебљина гумене траке 6 мм-гумена, минимум 1 платно: 
 
Сходно пракси и искуству произвођача који прати трендове и модернизацију предметне 
опреме оваквих постојења морамо да ставимо напомену да се у новије време углавном сви 
„подизни (коси)“ транспортери код Линија за селекцију и сепарацију отпада у новије време 



праве као ламелно-ланчасти (металне ламеле од поцинкованог лима уместо гумене траке). 
Овакав вид транспортера знатно је издржљивији од гумених трака које након извесног 
времена пуцају због константне оптерећења при подизању, као и због нагризања због састава 
комуналног отпада. Транспортер од металних ламела због израде од поцинкованог лима је 
знатно отпорнији на претходно наведено. Такође приликом хаварија или сервиса мењају се 
само оштећене ламеле без демонтаже целог транспортера. Док у случају гумене траке цео 
транспортер мора да се извади из своје позиције (потребна дизалица), демонтира, скине 
гумена трака и ваљци, извши сервис, и да се по монтажи све врати у почетни положај. Процес 
је дуготрајан и може доћи до дужег застоја у раду што се не сме догодити у раду Линије за 
сепарацију. 
 
Стога због наведеног (поготово због могућих захтева у раду) молимо да извршите допуну 
спецификације и омогућите понуђачима да понуде „подизне транспортере“ тип: гумене траке 
6мм - гумена, минимум 1 платно или ламелно ланчасти транспортер са поцинкованим 
металним ламелама дебљине 2 мм. 
 
 Одговор 2. Наручилац остаје при захтеву наведеном у конкурсној документацији. 
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