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Предмет: Одговори на питања – ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у отвореном 
поступку јавне набавке добара:  

Алкометри - ЈН број 229/19 
 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 
14/2015 и 68/2015), достављам одговор на питање у  отвореном поступку јавне набавке добара: 
Алкометри- ЈН број 229/19 
 
 
ПИТАЊЕ 1: Наручилац је на страни 5/35 конкурсне документације у прилогу три прецизирао 
врсту, техничке карактеристике – спецификација, место испоруке, гарантни рок. 
Техничким карактеристикама прецизирани су услови и захтевана вредност који исти морају да 
испуне. 
Наручилац је поставио услов „Минималан проток“ – захтевана вредност „12 L/min“ 
Наручилац је дана 04.11.2019. године, на Порталу јавних набавки објавио одговоре на додатна 
појашњења заинтересованих лица. 
Одговором број 9. Наручилац је појаснио да је захтевана вредност минималног протока, односно 
запремине за узимање узорка 1,2L/m, али није извршио измену конкурсне документације. 
С тим у вези, молимо Вас да извршите измену конкурсне документације у делу табеле који се односи 
на услов „Минимални проток“, на начин у ком ћете у делу „Захтевана вредност“ уместо 12 L/ m, 
уписати вредност 1,2 L, и на тај начин усагласити захтеване техничке карактеристике са у складу са 
објављеним одговором на додатно појашњење, од дана 12.11.2019. године. 
 
ОДГОВОР 1: Захтевана количина коју смо дали као минимални проток, минимална запремина 
издаха, се односи на количину ваздуха који треба да се удува у уређај како би се добио валидан 
резултат мерења и треба да стоји  1.2 L а не 12 L/m 
 
ПИТАЊЕ 2: Наручилац је поставио услов „Приказ резултата и спремност за мерење након 
измерених 0%“ – захтевана вредност „Не више од 6 секунди“. 
Наручилац је дана 04.11.2019. године, на Порталу јавних набавки објавио одговоре на додатна 
појашњења заинтересованих лица. 
Одговором број 10. Наручилац је прихватљиво да се техничка карактеристика измени и гласи 
„Приказ резултата након измерених 0 ‰“ с обзиром на чињеницу да на време спремности за 
наредно мерење утичу временски услови у којем се мерење обавља, као и претходна измерена 
концетрација алкохола у даху, и у складу са објављеним одговором извршио измену конкурсне 
документације. 
Наручилац је дана 12.11.2019. године, на Порталу јавних набавки објавио одговоре на додатна 
појашњења заинтересованих лица, којим је одговором на додатно појашњење техничку 



карактеристику изменио на начин на који је првобитно захтевао „Приказ резултата и спремност за 
мерење након измерених 0%“ – захтевана вредност „Не више од 6 секунди“, и поред чињенице да на 
спремности за мерење утичу временски услови у којем се мерење обавља, као и претходна измерена 
концетрација алкохола у даху, већа спољашња температура и ниже вредности измерене 
концентрације алкохола чине алкометар брже спремним за наредно мерење и обрнуто. 
Напомињемо да су у питању минимални временски интервали, који су у директној вези са 
горепоменутим чињеницама, који ни на који начин не угрожавају ефикасност и ефективност рада 
Наручиоца, као и да овако конципиран услов за сврху има елиминацију других заинтересованих 
лица. 
Такође, овако конципираним захтевом, остала заинетесована лица су онемогућена да поднесу понуду 
у предметном отвореном поступку јавне набавке,  тиме је директно угрожено начело обезбеђивања 
конкуренције, начело транспарентности поступка јавне набавке, као и начело једнакости понуђача. 
Због свега наведеног Вас молимо, за поновну измену конкурне документације на начин на који ће се 
техничка карактеристика изменити и гласити „Приказ резултата након измерених 0 ‰“ – захтевана 
вредност „Не више од 6 секунди“. 
Наручилац је поставио услов „Приказ резултата и спремност за мерење након измерених 1 ‰“ – 
захтевана вредност „Не више од 12 секунди“ 
Наручилац је дана 04.11.2019. године, на Порталу јавних набавки објавио одговоре на додатна 
појашњења заинтересованих лица. 
Одговором број 11. Наручилац је прихватљиво да се техничка карактеристика измени и гласи 
„Приказ резултата након измерених 1 ‰“ с обзиром на чињеницу да на време спремности за 
мерење утичу временски услови у којем се мерење обавља, као и претходна измерена концетрација 
алкохола у даху, и у складу са објављеним одговором извршио измену конкурсне документације. 
Наручилац је дана 12.11.2019. године, на Порталу јавних набавки објавио одговоре на додатна 
појашњења заинтересованих лица, којим је одговором на додатно појашњење техничку 
карактеристику изменио на начин на који је првобитно захтевао „Приказ резултата и спремност за 
мерење након измерених 0%“ – захтевана вредност „Не више од 12 секунди“, и поред чињенице да 
на спремности за мерење утичу временски услови у којем се мерење обавља, као и претходна 
измерена концетрација алкохола у даху, већа спољашња температура и ниже вредности измерене 
концентрације алкохола чине алкометар брже спремним за наредно мерење и обрнуто.  
Напомињемо да су у питању минимални временски интервали, који су у директној вези са 
горепоменутим чињеницама, који ни на који начин не угрожавају ефикасност и ефективност рада 
Наручиоца, као и да овако конципиран услов за сврху има елиминацију других заинтересованих 
лица. 
Такође, овако конципираним захтевом, остала заинетесована лица су онемогућена да поднесу понуду 
у предметном отвореном поступку јавне набавке, и тиме је директно угрожено начело обезбеђивања 
конкуренције, начело транспарентности поступка јавне набавке, као и начело једнакости понуђача. 
С тим у вези Вас молимо, за поновну измену конкурсне документације на начин на који ће се 
техничка карактеристика изменити и гласити „Приказ резултата након измерених 1 ‰“. – захтевана 
вредност „Не више од 12 секунди“ 
 
ОДГОВОР 2: Захтеване вредности за ставке треба да стоје и то: 

- Приказ резултата након измерених 0‰ „Не више од 6 секунди“ и 
- Приказ резултата након измерених 1‰ „Не више од 12 секунди“. 

 
ПИТАЊЕ 3: Молимо да у конкурсну документацију, односно у обавезне услове, укључите  следећу 
техничку карактеристику: „Могућност детекције алкохола у усној дупљи“ 
Могућност детекције алкохола у усној дупљи је неопходна с обзиром на чињеницу да на резултат 
мерења може утицати и заостали алкохол у усној дупљи, што може довести до приказа нетачних 



резултата и с тим у вези погрешног поступања Наручиоца, с обзиром на то да се набавка врши за 
потребе Министарства унутрашњих послова, и да је неопхода максимална тачност приказаних 
резултата, набавка апарата са могућношћу детекције алкохола у усној дупљи би приказе нетачних 
резултата мерења свела на апсолутни минимум. 
 
ОДГОВОР 3: Сматрамо да у конкурсну документацију, односно у обавезне услове, није потрбно да 
укључимо  техничку карактеристику: „Могућност детекције алкохола у усној дупљи“ 
 
 
 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и исту објавити као нову важећу 
конкурсну документацију на којој су понуђачи дужни да дају своју понуду. 
 
Рок за доставу понуда се продужава до 22.11.2019. године до 10 часова и 
Отварање понуда је 22. 11. 2019. године у 12 часова. 
 
 
 
 

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ              


