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13.  П И Т А Њ Е   И   О Д Г О В О Р  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - 

КАМИОНА СМЕЋАРА, АУТОПОДИЗАЧА, КАНТИ И КОНТЕЈНЕРА 

ЈН П 01/17 

 

Комисија за јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на 

постављено питање од 03.05.2017. године благовремено даје следећи одговор: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

Поштовани, 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама као заинтересовани понуђач 

имамо захтев за додатном информацијом и појашњење захтева конкурсне 

документације ЗА ЈАВНУ  
НАБАВКУ ДОБРА – КАМИОНИ СМЕЋАРИ, АУТОПОДИЗАЧИ, КАНТЕ И 

КОНТЕЈНЕРИ ЈН П 01/17, Партија 1. 

 

У Конкурсној документацији за надградњу смећара од 12 м3 и 16 м3 у делу 

„Техничке карактеристике“ на странама 8 и 11, иако се ради о истим механизмима, 

имате различите захтеве за положај цилиндара за кретање клизне плоче. 

 

С обзиром да су за оба типа возила захтевани конструктивно исти механизми, а 

сва испоручена возила морају бити урађена према стандарду СРПС ЕН 1501-1, 

ради сигурности руковаоца и безбедног рада уређаја, сматрамо да је ирелевантан 

захтев за положај цилиндара за кретање клизне плоче. 

 
У свим конструктивним решењима, без обзира на положај (унутра или споља) 

цилиндри за кретање клизне плоче су увек са истом кинематиком а конструкција 

мора да онемогући додир хидрауличних компоненти са смећем. 
 
Из горе наведеног предлажемо да прихватите да у техничким карактеристикама за 

надградњу аутосмећара запремине 12 м3 и 16 м3 цилиндри за кретање клизне плоче 



могу бити смештени или са спољне или са унутрашње стране врата и да онемогућавају 

додир хидрауличких приључака и смећа. 

 
Молимо вас да нам по пријему овог захтева електронским путем потврдите пријем 

истог у складу са законском обавезом из Члана 20 став 6 Закона о Јавним набавкама. 
 
 
 
 ОДГОВОР:  

Наручилац је 03.05.2017. године објавио измену конкурсне документације којом је 

предвидео  цилиндре за кретање клизне плоче са спољне стране врата за оба 

аутосмећара. 

 


