
 
Наручилац:    Јавно предузеће 
,, Зеленило- Сокобања“ Сокобања 

Комисија за јавну набавку 
Број: 1-305/7-2017 
Дана: 22.12.2017. године 
СОКОБАЊА 
 

                                               
ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 
набавку у поступку јавне набавке велике  вредности- Набавка камиона, раоника за 
снег са инсталацијом и посипач соли ЈН бр. 15/17  
 
Дана 21.12.2017. године примили смо захтев  за додатне информације/појашњења у 
вези јавне набавке мале вредности- Набавка Набавка камиона, раоника за снег са 
инсталацијом и посипач соли ЈН бр. 15/17 у  оквиру којег су  постављена  следећа 
питања: 
 
„1.Pitanje: 
Koji je ugao zaokreta snežnog pluga 30 ili 36 stepeni.? 
  
Obrazloženje : 
U konkursnoj dokumentaciji ste naveli : -Угао заокрета 30 до 36 степени.U slučaju da je 
ugao zaokreta 36 stepeni ugao zaokreta od 30 stepeni je već obuhvaćen i ovaj zahtev nije 
potreban i nije logičan. 
  
Molimo Vas da ovaj zahtev ispravite i u konkursnoj dokumentaciji  stavite : 
Ugao zaokreta snežnog pluga min 30 stepeni ili Ugao zaokreta snežnog pluga maksimum 
36 stepeni . 
  
2. Pitanje : 
Da li ste kod   raspisanih  tehničkih karakteristika u konkursnoj dokumentaciji  uz njihove 
navedene vrednostui naveli i stavili min ili max ili od..do koje po zakonu o javnim 
nabavkama moraju stajati.? 
  
Obrazloženje : 
U konkursnoj dokumentaciji ste naveli : 
-Ширина раоника 3,2м 
–Висина унутрашњег сегмента 1100мм 
- Висина бочног сегмента 1200мм 
-Укупна висина са заштитном церадом 1360мм 
-Ширина на ножевима /крилима 3200/3475мм  
-Ширина чишћења код заокрета  под углом од 30 степени 2770 мм 
-Ширина чишћења код заокрета под углом од 36 степени-2590 мм 
-Укупна ширина код заокрета под углом од 30 степени- 3180 мм 
-Укупна ширина код заокрета под углом од 36 степени- 3060 мм 
-Угао заокрета 30 до 36 степени 
-Угао упада крила 15 степени - Положај тежишта 950мм 
- Број и ширина сегмената 4x800 мм 
  
Ovim ste sučajno ,unapred i favorizovali  i izvršili odabir ponuđača. 
Molimo Vas da ovo ispravite u konkursnoj dokumentaciji i pored navedenih vrednosti stavite 



min ili max ili od-do. 
  
Molimo Vas da uvažite ove naše sugestije u cilju definisanja ispravne konkursne 
dokumentacije i posle promena promenite rok za dostavljanje ponuda. 
Ovim izmenama bi omogućili i drugim ponuđačima da dostave svoje ponude.“ 
 

Комисија за јавну набавку је дана 22.12.2017. године, разматрала постављена питања 
и на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама доставља додатне 
информације /појашњења, на постављена питања: 
 

1. Наручилац је навео на страни 6 техничке спецификације за нови раоник за 
снег са инсталацијом  где је дефинисан угао заокрета 30 до 36 степени што 
подразумева  да сваки раоник који има угао од 30,31, 32,33,34,35 и  36 
степени одговара техничкој спецификацији. 
 
 

2. У конкурсној документацији су наведене техничке карактеристике раоника 
који наручиоцу једини одговара сходно постојећој механизацији и 
механизацији која се прибавља, као и условима у којима ће наведено добро 
бити у експлоатацији. 

 
Наручиоцу је из наведених разлога потребан управо описани раоник са 
носачем и инсталацијом а не неких других карактеристика. Спецификацијом 
је  наручилац,  у конкурсној документацији на страни 6, морао да наведе 
описане техничке карактеристике јер му раоник са другим карактеристикама 
није потребан. 
 
У конкретном случају не ради се о лоше  дефинисаним условима у 
конкурсној документацији, нити о намери наручиоца да фаворизује било ког 
понуђача већ о објективној потреби наручиоца. 
 
Ова информација, сходно члану 63.став 3. Закона о јавним набавкама, биће 
објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 
 
                                 Председник комисије за јавну набавку  

Душица Станковић  


