
           
 

 
Телефони  011  Централа:  8721-815    Факс:  8721-144   

Обреновац, Цара Лазара 3/1  
Матични број:  07041985 
ПИБ: 101935647 
Текући рачун: 205-114377-46 Комерцијална банка 

 
Наш број  ________________    
  
Датум: __________________  
 
 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ И ПОЈАШЊЕЊА 
 
 
Поштовани, 
 
Поводом захтева за додатним информацијама конкурсне документације једног од заинтересованих 
лица везано за јавну набавку ЈНОП-Т-04/2017 „Набавка возила за сакупљање и одвожење смећа”, 
којe гласи:  
 
 
ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА: 
 
 
Poštovani, 
 
Vezano za poziciju 1 – kamion kipper sa grajfer nadogradnjom sa priključcima : 
 
1.       Na Strani 4/52 u delu tehnicka specifikacija naveli ste da trazite vozilo sa prednjom osovinom 
nosivoscti 9000kg. Da  li dozvoljavate da se ponudi vozilo cija je prednja osovina nosivosti 8500kg?  
Vezano za poziciju  – specijalno vozilo za odnošenje smeća 8-10 m3 : 
 
1.       Na Strani 6/52 u delu tehnicka specifikacija naveli ste da trazite vozilo sa medjuosovinskim 
rastojanjem 3900-4100mm. Da  li dozvoljavate odstupanja u trazenom intervalu  tj. da li dozvoljavate da se 
ponude vozila koja ce imati medjuosovinsko rastojanje u intervalu 3600 – 4200mm? Ovim se nicim ne 
remeti trazena zapremina nadogradnje za odvozenje smeca a pritom se omogucuje vecem broju proizvodjaca 
podvoza da ucestvuju u nabavci. 
 
2.       Na Strani 7/52 u delu tehnicka specifikacija naveli ste da trazite vozilo sa sistemom za elektronsku 
kontrolu sile kocenja. Da li bi prihvatili vozilo koje nema trazenu karakteristiku. Nase vozilo ispunjava sve 
zakonske standarde vezane za kocione sisteme koji su propisani u EU. Ovim se nicim ne remeti sigurnost 
vozila a pritom se omogucuje vecem broju proizvodjaca podvoza da ucestvuju u nabavci. 
 
Достављамо Вам Одговор и појашњење у складу са чланом 63. тачка 3. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15):  
 

 
С В И М 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 



Одговори  на питања : 
бр.1 везано за позицију 1 -камион кипер са грајфер надоградњом са прикључцима и на питање 
бр.1 и 2 везано за позицију 2- специјално возило за одношење смећа 8-10 m3: 
 
Наручилац је сачинио конкурсну документацију према одредбама ЗЈН, а техничке захтеве према 
својим потребама и ранијим искуствима из експлоатације возила, при чему је дефинисао минимуме и 
максимуме техничких захтева у погледу међуосовинског размака по осовинама, оптерећења по 
осовинама, снаге мотора, запремине мотора, као и других техничких захтева који се односе на систем 
кочења. Конфигурација возила која је дефинисана у техничким захтевима прилагођена је и 
усаглашена са потребама наручиоца при обављању своје делатности. 
Наручилац из напред наведених разлога остаје при својим захтевима из конкурсне документације. 

Напомена: Одговори, појашњења, измене и допуне конкурсне документације, обавештење о 
продужењу рока и друго везано за поступак јавне набавке, биће објављени у складу са Законом о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), на Порталу јавних набавки интернет 
адреса: www.portal.ujn.gov.rs и сајту предузећа интернет странице Наручиоца: 
www.jkpobrenovac.org.rs. 
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