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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-05/2017 „Набавка возила за чишћење и прање улица”, којe 
гласи:  
 
 
ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА: 
 
 
Poštovani, 

 

Vezano za Poziciju 1 – Cisterna za vodu 5-8 m3: 

1.       Na Strani 4/58 u delu tehnicka specifikacija naveli ste da trazite vozilo sa medjuosovinskim 
rastojanjem 4200-4300mm. Da  li dozvoljavate odstupanja u trazenom intervalu  tj. da li dozvoljavate da se 
ponude vozila koja ce imati medjuosovinsko rastojanje u intervalu 4000 – 4500mm? Ovim se nicim ne 
remeti trazena zapremina cisterne a pritom se omogucuje vecem broju proizvodjaca podvoza da ucestvuju u 
nabavci. 

2.       Na Strani 4/58 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 

Vezano za Poziciju 2 – Čistilica 5m3: 

1.       Na Strani 8/58 u delu tehnicka specifikacija naveli ste da trazite vozilo sa medjuosovinskim 
rastojanjem 3150-3550mm. Da  li dozvoljavate odstupanja u trazenom intervalu  tj. da li dozvoljavate da se 
ponude vozila koja ce imati medjuosovinsko rastojanje u intervalu 3100 – 3700mm? Ovim se nicim ne 
remeti da dobijete tražene karakteristike nadogradnje a pritom se omogucuje vecem broju proizvodjaca 
podvoza da ucestvuju u nabavci. 

 
С В И М 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 



2.       Na Strani 8/58 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 
 
3. Na Strani 8/58 u delu tehnicka specifikacija naveli ste da trazite vozilo sa pneumaticima 17,5R. Da li 
bi prihvatili vozilo koje ima pneumatike 19,5R? 
 
4. Na Strani 8/58 u delu tehnicka specifikacija naveli ste da trazite vozilo sa Euro 6 motorom sa 
SCR,EGR I DPF. Da li bi prihvatili vozilo koje nema EGR? Nase vozilo ispunjava sve zakonske 
standarde vezane za emisiju Euro 6.  
Prednosti SCR sistema bez EGR-a u odnosu na vozila koja koriste EGR tehnologiju za korisnika su: 

Duži servisni interval zato što motor produkuje jako mali broj čestica. 
Znatno jednostavniji motor, što znači manji rizik od otkaza. 
Optimizacija utroska energije jer se kod vozila koja koriste i EGR deo stvorene energije 

mora koristiti i za hladjenje izduvnih gasova koji se ponovo uvode u motor 
Niža potrošnja goriva jer nema dodatnog ubrizgavanja pogonskog goriva tokom procesa 

sagorevanja kako bi se dobila minimalna zahtevana emisija izduvnih gasova 
Kompaktna i lagana tehnologija naknadnog tretmana izduvnih gasova. 
Nema dodatnih komponenti motora, nema potrebe za većim rashladnim sistemom ili 

hladnjakom 
Duži eksploatacioni vek 

 
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):  
 
Одговори  на питања : 
бр.1 и бр.2 везано за позицију 1 -Цистерна за воду 5-8 m3 и на питања бр.1 ,бр. 2,бр..3 и 
бр.4везано за позицију 2- Чистилица 5m3 : 
 
Наручилац је сачинио конкурсну документацију према 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, емисије издувних гасова и технолошких решења 
постизања емисије ради обезбеђивања конкурентности понуђача, 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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