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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 
БРОЈ:  Ф01.01-3351/6 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  ЈН  71/20 (1.1.73)  
ДАТУМ:   02.07.2020.године    
ЛАЗАРЕВАЦ 
 
   
ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) БРОЈ 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН  49/20 (1.2.34)  
 

Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и 
конкурсном документацијом за ЈН  71/20 (1.1.73), дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну  
набавку  добара – куповина механичког алата ЈН 71/20  (1.1.73). 
   Заинтересовано лице у смислу члана 3. став 5.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12 ; 
14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана 02.07.2020. године, захтев за додатним појашњењем у вези 
припреме понуде  за  ЈН   71/20 (1.1.73), односно  следећa  питањa: 
 
 

ПИТАЊА (ЦИТИРАНО):   

 

„Поштовани, 
Молим Вас да нам одговорите на следећа питања: 
Позиција 14 – молим вас да дефинишете ширину, дужину и прихват секача. 
Позиција 15 – молим вас да дефинишете дужину шпица. 
Позиција 28 - молим вас да дефинишете ширину и дужину ручног секача. 
Позиција 29 - молим вас да дефинишете дужину пајсера. 
Позиција 54 - молим вас да дефинишете прихват тражене гедоре. 
Позиција 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 – шта значи гарнитура бургија? Колико комада у гарнитури треба понудити? 
Бургије се продају на комад 
Позиција 73 - молим вас да дефинишете за који fi вам треба каиш. 
Позиција 81 - Који fi црева треба понудити? Да ли вам треба за кисеоник или ацетилен? 
Позиција 83 - молим вас да дефинишете ширину и дужину секача. 
Позиција 85 – не постоје маказе за жицу 250 mm. Да ли је прихватљиво понудити маказе за жицу 145 mm или 
маказе за бетонско гвожђе 300 mm? 
Позиција 86 – не постоји лист ручне тестере 74 cm. Да ли сте мислили на лист тестере за дрво 762 mm? 
Позиција 94 - молим вас да дефинишете да ли треба понудити малу или велику и да ли је облик мотичице раван 
или шпицаст (срцолик). 
Позиција 98 – не постоје клешта папагај 250 mm. Постоје 240 и 300 mm. Које понудити? 
Позиција 105 – да ли треба понудити 3 или 4 kg? Молим вас да дефинишете јер се цене разликују и самим тим и 
понуде неће бити упоредиве. 
Позиција 118 - молим вас да дефинишете које димензије окасто-виљушкастих кључева су саставни део гарнитуре. 
Позиција 122 - молим вас да дефинишете карактеристике пнеуматске шлајферице која вам је потребна“. 
 

ОДГОВОР:   

 
Позиција 14 – дужина секача 250мм, ширина секача 25мм, прихват секача СДС 
Позиција 15 – дужина шпица 400мм, сдс макс прихват 
Позиција 28 – дужина 250мм, ширина 25мм 
Позиција 29 – дужина пајсера бруто 1000мм 
Позиција 54 – прихват гедоре ½“ 
Позиција 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 – Исправка – бургија само, не гарнитура – дакле 5 комада бургија од 3мм за метал.... 
Позиција 73 – Пречник каиша за скидање филтера уља 160мм 
Позиција 81 – потребна су 2 црева, једно за ацетилен једно за кисеоник, унутрашњег пречника Ø8 и Ø10 
Позиција 83 –дужина секача 300мм, ширина секача 25мм 
Позиција 85 – Тражене маказе су маказе за жицу 240 мм 
Позиција 86 – Лист ручне тестере који је потребан је 762 мм 
Позиција 94 - срцолика мотичица мања – дуга држаља 
Позиција 98 – Роцангле од 240 мм – униор или еквивалент 
Позиција 105 – секира од 3 кг са држаљом 
Позиција 118 – од 8 до 19 
Позиција 122 – величина диска 125мм, број обртаја у минути 12000 , снага до 210w 
 
         Наручилац ће  издати одговор  и  измењену  конкурсну  документацију,  објавити  на  својој интернет страници  
и Порталу јавних набавки.  


