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На основу чл. 63. став 2 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), Комисија за јавну набавку подноси:  

 

О Д Г О В О Р 

на питања у вези конкурсне документације за Jавну набавку мале вредности бр.3/2019 – 

Eлектрична парно конвекцијска пећница 

 

 

У поступку Јавне набавке мале вредности бр.3/2019 –Електрична парно конвекцијска 

пећница, сагласно члану 63. став 2. пристигао је захтев за додатним појашњењењм конкурсне 

докуметације, са следећим питањима: 

 

Питање :  

„1.У делу конкурсне документације ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА 

НАБАВКЕ  нигде није наведено   колики је захтевани капацитет  пећнице.Наше питање 

гласи :  Да ли је пећница са 6 ГН 1/1 посуда или не.“ 

         Одговор: 

„Случајном грешком је изостављаен тај податак. Да, капацитет пећнице је 6 х ГН 1/1. У 

том делу изменићемо конкурсну документацију.“ 

 

Питање :  

„Начином на који је сачињена предметна конкурсна документација у делу  техничких 

карактеристика  неоправдано фаворизујете једног произвођача пећница - RATIONAL 

Немачка .Оваквим детаљним и прецизним захтевима, при чему сте са опредељењем 

минимум или максимум прихватљива одступања  само декларативно омогућили понуду 

са прихватљивим одступањем,док сте суштински прописивањем техничких 

карактеристика омогућили да само RATIONAL може да задовољи техничке 

карактеристике. 

Техничком  документацијом неоправдано фаворизујете наведеног произвођача ,а са 

друге стране неоправдано елиминишете понуђаче који би могли да понуде паро-

конвекцијску пећницу бољих техничких карактеристика чиме би се омогућила већа 

конкурентност међу понуђачима. 

Сматрамо да би поступањем на наведени начин са позивом на техничке карактеристике 

тачно одређеног једног произвођача опреме (RATIONAL)  правилно поступили једино 

у ситуацији да само опрема тог произвођача може да испуни ваше објективне потребе. 

Хтели би да нагласимо да поред  RATIONAL -а постоје многи реномирани произвођачи 

паро-конвекцијских пећница као што су МКН Немачка, CONVOTER  Немачка, 

ELEKTROLUX  Италија итд.Одредбом члана 72.ст. 1 Закона о јавним набавкама 

прописан је начин коришћења техничких спецификација у смислу поштовања начела 

једнакости понуђача, а у функцији обезбеђења ефективне конкуренције у поступцима 

јавних набавки.“ 



       Одговор: 

„Наручилац је сходно одредби члана 9., 10., 12., 70., 71., 72. ЗЈН припремио конкурсну 

документацију описујући предмет јавне набавке на начин који је објективан и који 

одговара потребама установе, односно ради задовољења својих објективних потреба, 

при том не наводећи називе произвођача или моделе. На основу испитивања тржишта 

наручилац је утврдио да произвођачи који производе предметну опрему, имају довољан 

број партнера, па постоји довољан број потенцијалних понуђача, те је конкуренција у 

том смислу омогућена. Образлажући појединачно разлоге услед којих оспорава 

одређене техничке карактеристике, заинтересовано лице износи своје лично, 

субјективно, мишљење о „бољим“ карактеристикама наведених добара и 

самоиницијативно „одлучује“ да ли је нека техничка могућност објективна потреба 

наручиоца или није.“ 

 

Питање :  

„-Технички захтев: 

1. “Мануално подешавање припреме хране са минимум 3 ( три ) режима: врућ ваздух, 

30-300 ⁰C, пара од 30-130 ⁰C, комбинација пара-врућ ваздух  од 30-300 

⁰C,регенерација.” 

Питање гласи : 

1.1.Да ли је прихватљива и пећница чија је температура врућ ваздух 30-250 ⁰C ,пара  од 

30-130 ⁰C, комбинација пара –врућ ваздух од 30-250 ⁰C, регенерација. 

С обзиром да код произвођача који имају напреднији систем припреме хране у пећници 

која има затворен систем струјања врућег ваздуха без присуства кисеоника нема 

потребе да температура иде до 300 ⁰C, јер се код температуре од 250 ⁰C постиже исти 

ефекат (загарантована равномерност печења од прве до последње гастро 

посуде,сочност  и очување интензивне ароме производа).Температура од 250 ⁰C и 300 

⁰C  доприносе истој, бржој и квалитетнијој термичкој обради намирница, обезбеђују 

неопходну резерву капацитета код пуне пећнице,брже и ефикасније прилагођавање и 

поврат задате температуре приликом отврања и затварања врата уређаја, краће време 

припреме, мањи губитак масе пећењем, висок степен сочности и потпуно равномерно и 

то подједнако, по свим нивоима, што све заједно представља  минималну потрошњу 

енергије, односно, енергетски ефикасан уређај, што се потврђује и ознаком Energy star , 

као доказ да производ испуњава строге смернице ефикасности штедење енергије.“ 

Одговор: 
„Навод у погледу предложене температуре комисија наручиоца тумачи као субјективно 

мишљење подносиоца захтева и којим у ствару сугерише наручиоцу да набави уређај 

другачијих карактеристика од оних које управо начином на који су прописана одговарају 

његовим објективним потребама у смислу члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама. При 

чему се субјективно и у овом случају недоказано наводи да се са температуром од 250 степени 

постиже исти ефекат као и са температуром од 300 степени и намеће систем припреме 

намирница који је техничка могућност само једног произвођача. Истраживањем тржишта 

утврђено је да систем кувања није у корелацији са темпертауром коју парно.конвекцијска 

пећница постиже, као и да истоимени уређаји других произвођача такође имају могућност 

постизанја температуре до 300 степени. Самим тим је захтев неоснован.“ 

 

Питање :  

„- Технички захтев : 



2.Могућност програмирања минимум 800 програма, сваки са по максимум 10 могућих 

корака . 

Наше питање гласи : 

1,Да ли је прихватљива и пећница са 399 програма сваки са по 20 могућих корака? 

Захтев наручиоца за могућношћу програмирања минимум 800 програма сваки са по 

максимум 10 корака  није ништа друго него дискриминаторски захтев  с обзиром да не 

видимо којих 800 врста јела наручилац треба да термички обради, јер је готово 

невероватно да наручилац у свом менију има и припрема 800 врста различитих јела.“ 

Одговор: 

„Комисија наручиоца даје појашњење да је у погледу могућности програмирања броја 

програма прихватљива и пећница са предложених 399 програма и у том делу ће бити 

измењена конкурсна документација, док захтев у погледу броја корака није прихватљив 

јер мањи број корака у креирању програма омогућава флексибилност без 

компликованих процедура и лакше прилагођавање сваком кориснику уређаја, што 

једноставније и прецизније.“ 

 

Питање :  

„- Технички захтев : 

3. „Могућност приказа потрошње енергије за сваки појединачни поступак термичке 

обраде и на дневном нивоу .“ 

Ни овај захтев не може да предтавља објективну потребу наручиоац у смислу члана 

71.став1 тачка 1 И 2 ЗЈН, имајући у виду намену и сврху захтеваног уређаја, већ би за 

последицу имало неоправдано ограничавање конкуренције и дискриминацију свих 

понуђача који би могли да понуде захтевано добро, али које нема стриктно захтевану 

функцију приказа потрошње енергије за сваки појединачни поступак термичке 

обраде.С обзиром да се ради о уређају који у свом програму има могућност да 

припрема различиту врсту јела у исто време али са разчичитим временом припреме 

хране и с обзиром да се ради о школској установи  , где су јеловници унапред утврђени 

( према врстама намирница и према нормативима) с обзиром на популацију којој су 

оброци намењени, не би стајао чак ни аргумент да праћење потрошње енергије на 

дневном нивоу може утицати на наручиоца да  бира  намирница које захтевају краћи 

период термичке обраде.С тога сматрамо да овај захтев у техничким карактеристикама 

није  од битног утицаја за наручиоца ,а посебно није лични ,паушални став подноисоца 

захтева, већ одраз реалног технолошког процеса припреме хране у конвекцијским 

пећницама, те да у том делу треба изменити постојећу техничку спецификацију.“ 

Одговор: 

 „Функција приказа потрошње енергије за сваки појединачни поступак термичке 

обраде и на дневном нивоу“ представља напредније технолошко решење јер је 

помоћу ове функције кориснику омогућен приказ потрошње електричне енергије по 

окончању аутоматског чишћења уређаја, у процесу термичке обраде као и након 

аутоматске припреме, код мешовитог пуњења уређаја и истовремене припреме 

различитих намирница а све у циљу енергетски ефикаснијег комбиновања сродних 

намирница а не како подносиоц захтева наводи „да бира намирнице које захтевају 

краћи период термичке обраде“ јер се намирнице бирају према намени, квалитету и 

потребама популације којој су намењене. Поменута функција није ни у каквој 



корелацији са одабиром намирницама“ 

 

Питање :  

„Технички захтев:  

4.“ Врата уређаја са мин. трослојним стаклом, два унутрашња која се могу отворити( 

због лакшег чишћења са специајлним премазом за рефлектовање топлоте). 

Питање гласи: 

1. Да ли су прихватљива и врата са дуплим стаклом са специјалним премазом  за 

рефлектовање топлоте и високом енергетском ефикасношћу, врата која имју 

антибактеријске контактне површине?“ 

Одговор: 

     „Врата са трослојним стаклом су неупоредива у односу на врата са двослојним 

стаклом јер доприносе и до 10% већој уштеди топлотне енергије, обезбеђују 

загарантовано пун капацитет задате температуре уређаја, далеко бржи поврат 

температуре код чешћег отварања врата, и загарантовано да температура и код печења 

и комплетног пуњења не може пасти испод 260 степени.  

Како намирнице и ван површине парно-конвекцијске пећнице могу бити у контакту са 

бактеријама, тиме ни антибактеријске контактне површине објективно не доприносе 

већој заштити, нити су у директном контакту са намирницама .“ 

Питање :  

„Технички захтев :  

5. Лед осветљење унутрашњости уређаја као и поединачних нивоа са сигнализацијом за 

сваки појединачни ниво. 

Наше питање гласи: 

 1. Да ли је поред лед осветљења прихватљиво и халогено осветљење пећнице са 

поклопцем од стакла отпорног на ударце. 

Напомињемо да наведени технички захтев сходно намени уређаја не може да 

представља  објективну потребу наручиоца јер не утиче на функцију и сврху,јер нема 

потребе за сталним надгледањем и честим отварањем врата јер пећница ради 

аутоматски, са унапред задатим  параметрима термичке обраде, те нема потребе за било 

каквим надгледањем.Напомињемо  и да халогено осветљење обезбеђује добру 

осветљеност коморе за термичку обраду  од врха до дна и од предње ка задњој страни.“ 

Одговор: 

„Прихватљиво је и халогено осветљење коморе уређаја , уколико исто може испунити 

захтев за сигнализацијом за сваки појединачни ниво код мешовитог пуњења (што је 

објективна потреба наручиоца у припреми сродних намирница) јер олакшава праћење 

редова на којима је завршен процес припреме и новој допуни, и код веће удаљености и 

код већег запрљања стакла врата, те ће у том делу конкурсна документација бити 

измењена“ 

Питање :  

„6 -У конкурсној документацији предметне јавне набавке у одељку „ДОДАТНИ 

УСЛОВИ“ у погледу техничког капацитета, у тачки б),страна 11/47 наручилац захтевва 

цит : „да понуђач поседује сертификат којим се доказује оспособљеност за сервис и 



одржавање уређаја , и који важи за 2018. годину за сервисирање и издавање гаранције 

на извршене радове“, а као доказ наводи фотокопију оригиналног сертификата издатог 

од стране произвођача пећница. 

Указујемо да произвођачи опреме не издају сертификате са роком важења, већ 

сертификате који потврђују да је одређено  правно или физичко лице, у конкретном 

случају понуђач, овлашћени партнер / сервисер компаније  .Ови сертификати су 

датирани , садрже евентуалну назнаку о периодичности овршења и обнављања 

потребних обука и тренинга  у коме је обука извршена и датум када су издати,али не и 

за коју годину важе, односно рок важења.“ 

       Одговор: 

„Поменуте наводе комисија наручиоца сматра паушалним и субјеткивним (и вероватно 

се односе на начин рада произвођача чију опрему подносиоца захтева нуди), јер је 

истраживањем тржишта утврђено да се поменути сертификати издају са роком важења 

што би било и логично обзиром да у сарадњи између проивођача и добављача опреме 

може доћи до прекида сарадње у неком тренутку, и тиме поменути сертификати без 

рока важења могу бити злоупотребљени. Како је у питању сертификат за овлашћеног 

партнера рок важења може бити и дужи од годину дана па је наведено да је важећи за 

2018 годину, а не да је издат стриктно у 2018 години.“ 

        Питање :  

„7 -У истом одељку Додатни услови у погледу кадровског капацитета страна 11 у тачки 

б) наручилац захтева цит: „ минимум 1 (једно), по било ком основу, радно ангажовано 

лице на пословима кувара са завршеном обуком за рад на парноконвекцијским 

пећницама“,а као доказ наводи  копију „оригиналног сертификата за сервисера и кувара 

демонстратора за 2019...“. Указујемо да произвођачи опреме не издају сертификате са 

роком важења, већ сертификате који потврђују да је одређено лице завршило 

неопходну, предвиђену обуку, те да је оспособљено за сервис и одржавање уређаја 

датог произвођача.Ови сертификати су датирани ,односно садрже назнаку периода у 

коме је обука извршена и када су издати,али не и за коју годину се издају, односно  до 

када важе. 

Сагласно наведеном, потребно је да наручилац у овом делу измени конкурсну 

документацију.“ 

  Одговор: 

„Поменуте наводе комисија наручиоца и у овом случају сматра паушалним и 

субјективним (и вероватно се опет односе на начин рада произвођача  чију опрему 

подносцилац захтева нуди) . Како се из године у годину ради на технички напреднијим 

карактеристикама уређаја, сасвим је оправдано да лица која сервисирају иста и врше 

обуке за практичан рад морају имати обуке сваке године, и још да се при томе мора 

узети у обзир да поменута лица могу прекинути свој радни однос по било ком основу , 

сертификати морају имати рок важења и бити осигурани од злоупотребе. И овде се 

додатно наводи да сертификат као такав мора бити недвосмислено и доказано валидан 

за 2019 годину , што не значи да мора бити стриктно издат у 2019 години“ 

Питање :  

„Истовремено, а везано и за ваше додатно појашњење које сте  објавили 

29.05.2019.године на Порталу јавних набавки, указујемо да услов у погледу кадровског 

капацитета гласи цит:  „минимум 1 (једно), по било ком основу, радно ангажовано 

лице на пословима кувара са завршеном обуком за рад на парноконвекцијским 



пећницама“ , а доказ који за наведени услов се тражи у конкурсној докуемнтацији на 

напред наведеном  одељку и страни, је контрадикторан постављеном услову и гласи . 

„копију оригиналног сертификата за сервисера и кувара демонстратора за 2019...“ .Из 

услова следи једно,а из доказа друго, па молимо за додатно појашњење, јер то нисте 

појаснили у одговору од 29.05.2019.године, да ли је захтев наручиоца да у оквиру 

кадровског капацитета понуђач треба да има радно ангажовано лице са занимањем 

кувар са одговарајућим занимањеми стручном спремом , или је довоњно да има радно 

нгажовано лице било ког занимања, са сертификатом кувара-демонстратора, што следи 

из захтеваног доказа.„ 

  Одговор: 

„Везано за додатно појашњење од 29.05.2019 , указујемо да захтев није контрадикторан 

и да лице које треба да врши куварску обуку свакако мора бити радно ангажовано на 

пословима кувара/кувара демонстратора јер треба да изврши практичну куварску обуку 

особља које ће радити на парно-ковекцијском уређају.  

Комисија сматра „да лице било ког занимања“ не може бити квалификовано да ради 

куварску обуку.“ 

 

 

 

 

Председник комисије за јавну набавку 

бр. 3/2019 

Мирјана Паунковић 

_______________________ 


