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КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ – Набавка индустријске соли за путеве, број јавне набавке: 

01-18/9, август 2018. године, у делу 4. Образац 1 - „ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ“, страна конкурсне документације 

5/32,  у техничкој спецификацији – Со за посипање путева, у делу „садржај нерастворљивих 

материја у води % максимално“ навели сте да захтевате да со за посипање путева садржи 

максимално 0.1 % нерастворљивих материја у води. 

  

Поступајући у најбољој намери, сматрамо за своју обавезу да Вам скренемо пажњу да је 

важећим Правилником о квалитету хране за животиње ("Сл. гласник РС", бр. 4/2010, 113/2012, 

27/2014, 25/2015, 39/2016 i 54/2017) јасно прописано да садржај нерастворних материја у соли 

за исхрану стоке који не прелази износ од 3,5 % није уопште штетан по животну средину. 

  

Сходно наведеном, не увиђамо потребу са захтевом из конкурсне документације који 

прописује да индустријска со за посипање путева у погледу реактивности и заштите од 

поледице обавезно  садржи нерастворне материје у износу до максимално 0.1 %, јер је пракса 

у промету ове врсте робе коју примењују друга путарска предузећа (ЈКП Београд пут, Србија Пут 

АД итд...) заузела став да је набавка индустријске соли за посипање путева са садржајем 

нерастворних материја и до 0.8% сасвим оправдана и честа појава. 

  

Питање: Да ли садржај нерастворних материја у индустриској соли за посипање путева задовољава  

Ваше потребе уколико иста буде испоречена са садржајем истих у опсегу од 0 до 0.8% ? 

  

 

 



Одговор на постављено питање : 

 

 Со коју наручилац ЈКП Нискоградња набавља се неће користити у сврху исхране стоке 

већ у сврху отапања снега и леда на путевима, и у складу са тим поређење са 

Правилником о квалитетом сточне соли није адекватно, јер садржина нерастворлљивих 

материја у соли јесте битна карактерстика путне соли јер је њена сврха отапање снега и 

леда, а не исхрана стоке; 

 „Пракса у промету“ соли за путеве није таква да да се захтева до 0,8 „ нерастворљивих 

материја, већ иста варира зависно од захтева наручиоца, и уколико заинтересовани 

понуђач пажљиво прегледа све конкурсне документације из 2017.године и 2018.године 

, где је предмет набавке со за путеве, видеће да овај критеријум варира од Наручиоца 

до наручиоца. 

 Наручилац остаје при условима конкурсне документације у погледу садржаја 

нерастворљивих материја. 

* 

 

*             *    

 

КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ – Набавка индустријске соли за путеве, број јавне набавке: 

01-18/9, август 2018. године, у делу којим се дефинише начин доказивања испуњености 

„ДОДАТНИХ УСЛОВА“, на страни 10/32, у тачки 5., наводите конкретан услов за понуђача: Да 

има искуство у испоруци робе која је предмет јавне набавке и то: да је током 2016.г. и 2017.г. 

године продао најмање 400 тона соли која је предмет набавке. 

  

Сходно наведеном, молимо Вас да узмете у обзир и чињеницу да је индустријска со за 

посипање путева сезонска роба, те да сама сезоне у којој се прометује ова врста робе обухвата 

зимски период, који се нужно простире на две календарске године, те сходно, а свакако 

имајући у виду пословне капацитете са којима располажемо у оперативно-логистичком, 

трговинском и финансијском смислу, слободни смо Вам поставити следеће питање: 

  

Питање: Да ли се испуњеност додатног услова да понуђач има искуства на испоруци робе 

која је предмет јавне набавке може потврдити достављањем прописаних доказа 

да је понуђач извршио испоруку предметне робе у укупној количини од 800 тона, 

током прошле путарске сезоне, тј. током сезоне 2017/2018. године? 

  

 Одговор на постављно питање: 

 

Наручилац је прописивањем услова „Искуство у испоруци добара која су предмет набавке“ 

желео да пропише услов да понуђач заиста поседује искуство у испоруци добара која су 

предмет јавне набавке. Закон о јавним набавкама прописује у члану 76. став 2. да наручилац у 



конкурсној документацији одређује додатне услове у погледу финансијског, пословног, 

техничког и кадровског капацитета имајући у виду предмет набавке. 

У члану 77. Закона о јавним набавкама у ставу 2. тачка 2.1. стоји „Списак најважнијих изведених 

радова, испоручених добара или пружених услуга за период који није дужи од 8 година за 

радове, односно 5 година за добра и услуге са износима, датумима и листама купаца односно 

наручилаца.“ 

У складу са наведеним Наручилац остаје при услову конкурсне документације. 

 

 

 

Дана 14.09.2018.године у Ужицу     За Наручиоца ЈКП Нискоградња Ужице 

            Комисија за јавну набавку  01-18/9 


