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Б о г а т и ћ 

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављујемо: 

 

 

 

1. ОДГОВОР НА ПИТАЊА У ВЕЗИ УСЛОВА 

из јавне набавке добара, јавна набавка мале вредности бр. 1.1.5/2020 

 

Предмет јавне набавке:  Набавка опреме за зимску службу 

                                           (посипач соли и раоник за снег) 
Број јавне набавке:         1.1.5/2020 

Врста поступка:              Јавна набавка мале вредности 

 

 

 

1. У тачки 3. „Техничке карактеристике – технички опис“, захтевали сте да: 

 

 Број обртаја кардана 540 o./min., 

 

ПИТАЊЕ: 

 да ли сте тиме тражили тракторски посипач који се погони од кардана трактора чији је 

број обрта 540 o./min., 

 ако сте тражили тракторски посипач који се погони од кардана трактора да ли је 

могуће понудити и посипач који се погони од хидраулике трактора. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: За рад тракторског посипача није битно да ли се погони од 

хидраулике трактора или од његовог кардана, али је битно за корисника због следећег: 

 у економском погледу: 

- посипач који се погони од кардана трактора је знатно скупљи од посипача који се 

погони од хидраулике трактора јер има сопствени агрегат, 

- посипач који се погони од кардана је скупљи за одржавање због уља, већег броја 

склопова ... 

 посипач који се погони од кардана трактора је тежи због сопственог агрегата што 

додатно оптерећује трактор у експлоатацији. 

 

Из свега наведеног јефтиније је и боље да се користи посипач који се покреће од 

хидраулике трактора а не од кардана трактора. 

 

Доказ: Могуће је Наручиоцу доставити списак фирми којима је испоручен посипач који 

се покреће од хидраулике трактора како би се Наручиоцц уверио у квалитет и функционалност 

понуђеног добра. 
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ОДГОВОР: 

 

Наручилац НЕ ПРИХВАТА примедбе и захтев за евентуалну измену Конкурсне 

документације у поглављу II - подаци о предмету јавне набавке, тачка 3. техничке 

карактеристике – технички опис, за добро под тачком 3.1 – ПОСИПАЧ СОЛИ, на стр. 3/29 

КД, тражена техничка карактеристика: 

- Број обртаја кардана 540  о./min., 

Тако да се омогући: 

- ... понудити и посипач који се погони од хидраулике трактора. 

 

Из следећег разлога: 

 

Трактор који је опредељен за рад зимске службе и који би погонио посипач НЕМА 

адекватну хидрауличну пумпу за машину на хидро погон.     

 

. 

  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


