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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 
БРОЈ: Д01.01- 4571/7 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  ЈН 96/18 (1.1.13) 
ДАТУМ: 27.07.2018. године  
ЛАЗАРЕВАЦ 
 
   
  ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 96/18(1.1.13) 
 
 
Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 
68/15) и конкурсној документацији, дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну 
набавку  добара  -  Куповина уља и мазива ЈН бр.  96/18 (1.1.13). 
     
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 23.07.2018. године захтев за 
додатним појашњењем у вези припремања  понуде  за ЈН 96/18 (1.1.13),  односно следећа питања: 
 

ПИТАЊА  И ОДГОВОРИ: 

ПИТАЊА (ЦИТИРАНА):   

Poštovani par pitanja vezano za javnu nabavku ЈН 96/18 (1.1.13) 
        1.       Na strani 19 tačka 4 tehnička dokumentacija stavka 1  Zahtevate motorno ulje sae 10w-30 , au 

standardima koje zahtevate nigde nema specifikacija za motorno ulje već za menjačko da li možda 
tražite STOU ulje sae 10w-30 

       2.       Na strani 19 tačka 4 tehnička dokumentacija stavka 5   Zahtevate Кочионо уље УК 2 - ДОТ 4 или 
еквивалент da li zahtevate DOT 3 ili DOT 4 

       3.       Na strani 19 tačka 4 tehnička dokumentacija stavka  9  Zahtevate Расхладна течност Г 12 da li je 
potreban razblažen 40% ili koncentrat 100% 

       4.       Na strani 19 tačka 4 tehnička dokumentacija stavka  9  Zahtevate Уље за мењаче SAE 30  da li Vam 
je potrebno Transmisiono ulje Trans TO sae 30 ili motorno ulje SAE 30 
 

ОДГОВОРИ:   

1. На страни 19 тачка 4 техничка спецификација, под ставком 1 се налази: Моторно уље за дизел 

моторе SAE 15 W 40 SHPD, чији су стандарди ACEA A3/B3/B4/E3/E5, а не моторно уље SAE 10 

W 30. Ми тражимо управо оно што пише у техничкој спецификацији под датом ставком.  

2. Не, не захтевамо DOT 3, већ DOT 4, као што пише у техничкој спецификацији. Еквивалент се 

односи на робу истих перформанси, евентуално другог произвођача. 

3. Потребна нам је расхладна течност 100% концентрована. Како у техничкој спецификацији 

наведено није прецизирано, у складу са тим ће бити измењена Конкурсна документација. 

4. На страни 19 тачка 4 техничке спецификације ставка 9 се односи на расхладну течност, а не на 

уље за мењаче. Мишљења смо да је у техничкој спецификацији јасно прецизирано шта је 

тражено. 

 


