
ЈКП “Чистоћа и зеленило“  

Број: 05-29/20-24/13 

Датум: 17.09.2020.године 

Зрењанин 

 

Одговор на питање у вези јавне набавке услуге санације комуналног отпада на 

градској депонији ангажовањем грађевинске механизације за одржавање депоније и 

инфраструктуре на депонији број 05-29/20-24 

 

Заинтересовани понуђач је поставио следеће питање/сугестију (цитирано у 

оригиналној верзији): 

„Поштовани, на страни 8. конкурсне документације за предметну јавну набавку, у измени 

од 11.09.2020. године у делу Технички капацитет, додат је услов који предвиђа да понуђач 

који учествује у поступку јавне набавке мора да поседује мобилну машину за 

сепарацију и раздвајање комуналног од грађевинског отпада минималног 

капацитета од 100м3 по сату–1 ком, што у првобитно објављеној конкурсној 

документацији није тражено.   

Молимо вас да недвосмислено појасните зашто је неопходно да понуђач поседује ову 

машину, имајући у виду да се раздвајање комуналног од грађевинског отпада може 

извршити и осталим машинама које се траже. Тражена машина користи се искључиво за 

рециклажу отпада и као таква користи се на трансфер станицама за отпад.  

Како је предмет јавне набавке Услуга санације комуналног отпада на градској 

депонији ангажовањем грађевинске механизације за одржавање депоније и 

инфраструктуре на депонији, те имајући у виду  се овом јавном набавком не предвиђа 

рециклажа отпада, неспорна је чињеница да мобилна машина за сепарацију и 

раздвајање комуналног од грађевинског отпада није неопходна за извршење ове 

јавне набавке.   

Овај услов потребно је уклонити из конкурсне документације.    

Постављањем овог услова повређен је члан 10. Закона о јавним набавкама који предвиђа 

да је:   

Наручилац 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.  

  

Такође постављањем овог услова повређен је и члан 12. Закона о јавним набавкама који 

предвиђа да је:   

  



Наручилац 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.  

  

Указујемо да је потребно да се овај услов уклони из конкурсне документације. Уколико 

исти не буде уклоњен, бићемо принудјени да се обратимо Републичкој комисији за 

заштиту права у поступцима јавних набавки“. 

 

 

Одговор:  

Наручилац је у фази припреме измене конкурсне документације сагледао стање на терену 

и закључено је да је тражена механизација неопходна како би се несметано вршила 

санација депоније и чишћење дивљих депонија које се појављују на територији Града 

Зрењанина. Захтевана мобилна машина за сепарацију и раздвајање комуналног од 

грађевинског отпада неопходна је како би се сепарацијом одвајале секундарне сировине 

које бисмо касније слали на рециклажу и самим тим смањили количину отпада коју 

депонујемо на градску депонију у Зрењанину. Захтевана јачина мобилне машине за 

сепарацију и раздвајање комуналног од грађевинског отпада односи се на потребну 

динамику извршења послова који нас у наредном периоду очекују. 

Што се тиче вашег навођења да је овим условом повређен члан 10. и 11. Закона о јавним 

набавкама који се тичу обезбеђивања конкуренције и једнакости понуђа, Наручилац је 

испитивањем и провером тржишта установио да више од два понуђача испуњавају 

тражене услове из чега произилази закључак да начела обезбеђивања конкуренције и 

једнакости понуђача нису повређена. Такође, понуђачима је дата могућност подношења 

заједничке понуде као и понуде са подизвођачима. 

                                                                 

                            

                                                                 Комисија за јавну набавку 

број 05-29/20-24 

 


