
Сходно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), у поступку јавне 

набавке мале вредности добара - Опрема у школској кухињи, редни број 

набавке 6/16, Комисија за јавну набавку даје следеће објашњење 

Конкурсне документације: 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Редни број 11 – Дигитални фрижидер. Да ли је прихватљива снага од 0,3-

0,4kW и да ли су прихватљиве решеткасте пластифициране полице 

500*500mm? 

 

ОДГОВОР1: 

Није прихватљива већа снага јер је општа тенденција и препорука наших 

државних органа да се у циљу енергетске ефикасности и смањења 

оптерећења електроенергетске мреже где год је могуће набављају 

енергетски извори мање снаге. Прихватљиво је понудити и решетке других 

димензија уколико су остали захтеви у потпуности испуњени. 

 

 

ПИТАЊЕ 2:    

Редни број 14 – Мешајућа хромирана батерија. У Конкурсној 

документацији сте ставили да Вам је потребна мешајућа хромирана 

батерија, а у опису позиције пише дворучна, па нам није јасно која од ове 

две Вам заправо треба? 

 

 

ОДГОВОР 2: 

У техничкој спецификацији дат је врло прецизан захтев: мешајућа 

хромирана батерија, уградња у сто, дворучна 
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У Београду, дана 25.05.2016. године    

 

Комисија за јавну набавку 



Сходно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), у поступку јавне 

набавке мале вредности добара - Опрема у школској кухињи, редни број 

набавке 6/16, Комисија за јавну набавку даје следеће објашњење 

Конкурсне документације: 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Да ли је прихватљиво да теоретски капацитет буде од 40/20/10 до 40/30/25, 

са могућношћу прилагођавања капацитета прања по захтеву корисника? 

 

ОДГОВОР1: 

У техничкој спецификацији је, за добро на редном броју 24 – Машина за 

прање чаша и посуђа, захтеван је минимални капацитет прања што значи 

да понуђачи имају могућност да понуде и више од захтеваног. 

 

 

ПИТАЊЕ 2:    

Да ли је прихватљиво  да брзи програм буде од 40-65 корпи/сат са 

могућношћу прилагођавања брзог програма по захтеву корисника? 

 

ОДГОВОР 2: 

У техничкој спецификацији је, за добро на редном броју 24 – Машина за 

прање чаша и посуђа, захтеван је минимални капацитет прања што значи 

да понуђачи имају могућност да понуде и више од захтеваног. 

 

ПИТАЊЕ 3:    

Да ли је прихватљива прикључна вредност од 6 KW дo 7,6 KW? 

 

ОДГОВОР 3: 

 

Прихватљиво је. 

 

ПИТАЊЕ 4: 

 

Да ли је прихватљиво да се осим дескриптивним сликама може управљати 

машином и са VISIOTRONIC интелигентном контролом управљања са 

индикатором преосталог времена прања? 

 

ОДГОВОР 4: 

 

За наручиоца је прихватљиво и друго решење уколико се њиме постиже 

исти резултат односно да се истим „бира врста посуђа која се пере а 



притисак, време, средство за прање и испирање и температура прања се 

аутоматски регулише“. 

 

ПИТАЊЕ 5: 

Да ли је прихватљиво да осим горњег и доњег дела елипсастог поља 

прања  (облик који има само WINTERHALTER) буду руке прања које нису 

елипсастог облика, али зато имају бризгаљке прскања под широким 

углом,  што обезбеђује значајно бољи резултат прања, посебно по 

ћошковима? 

 

ОДГОВОР 5: 

Потребно је да машина испуњава технички захтев „горње и доње 

елипсасто поље прања са интегрисаним млазницама за прање и 

испирање који аутоматски регулишу снагу прања“  без обзира да ли је 

„елипсасто“ или другог облика. 

 

ПИТАЊЕ 6: 

 

Омекшивач воде- Да ли је прихватљиво да код омекшивача воде програм 

регенерације врши аутоматски са и без струје (са омекшивачем 

аутоматским који ради на струју може се вршити регенерација и кад 

нема струје)? 

 

ОДГОВОР 6: 

 

Потребно је да омекшивач воде испуњава технички захтев  „.. регенерација 

се врши аутоматски,без струје, ....“,  јер је ,између осталог, један потрошач 

струје мање за нас велика уштеда на годишњем нивоу 

 

Из законских одредби члана 70. став 1. , члана 71. став 1. тачка 2) Закона о 

јавним набавкама произилази да начин на који ће наручилац определити и 

описати карактеристике добара која су му потребна мора представљати 

његову објективну потребу, док је одредбом члана 10. став 1. Закона, 

обавеза наручиоца да обезбеди конкуренцију међу понуђачима, али то са 

друге стране не значи да има обавезу да услове и техничке захтеве 

дефинише на начин да сваки заинтересовани понуђач учествује у поступку 

јавне набавке, мимо својих објективних потреба да набави добра  

одређеног нивоа квалитета а у складу са расположивим средствима.    
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У Београду, дана 25.05.2016. године 

Комисија за јавну набавку 



Сходно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), у поступку јавне 

набавке мале вредности добара - Опрема у школској кухињи, редни број 

набавке 6/16, Комисија за јавну набавку даје следеће објашњење 

Конкурсне документације: 
 

ПИТАЊЕ 1: 

У делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (ОБРАЗАЦ 2) у 

позицији 5 магацинска сталажа, извршили сте измену димензије 

магацинске сталаже са 110x70x120 цм на 110x70x200 цм.  

Наше питање гласи: Да ли је у питању грешка с обзиром да се тражи 

магацинска сталажа са 2 пуне полице а висина исте треба да буде 200 

цм? 

ОДГОВОР 1: 

Није у питању грешка . 
 
 

ПИТАЊЕ 2: 

У делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (ОБРАЗАЦ 2) 

код свих позиција које су у свом опису имали „увучени у односу на радну 

плочу за 20 мм“ извршили сте измену и сад стоји „увучени у односу на 

радну плочу за 15 мм“, осим код позиције 21, где је остао првобитни опис. 

Наше питање гласи:Да ли и код ове позиције треба да се примени измена 

или остаје стара димензија? 

ОДГОВОР 2: 

Остаје стара димензија. 

 

ПИТАЊЕ 3: 

Код исте позиције у првобитној конкурсној документацији стајало је 

Дводелна судопера са доњом решеткастом полицом, док у измењеној 

документацији стоји само Дводелна судопера 

Наше питање гласи:Да ли је дводелна судопера без доње полице, или са 

доњом решеткастом полицом или са доњом пуном полицом? 

ОДГОВОР 3: 

У опису стоји „дебљина доње полице...“ што значи да је судопера са 

доњом полицом а како није наглашено другачије то је у питању пуна 

полица. 
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У Београду, дана 25.05.2016. године 

                                                                                      Комисија за јавну набавку  



Сходно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), у поступку јавне 

набавке мале вредности добара - Опрема у школској кухињи, редни број 

набавке 6/16, Комисија за јавну набавку даје следеће објашњење 

Конкурсне документације: 

 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

У делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (ОБРАЗАЦ 2) 

под позицијом 11 тражите дигитални фрижидер са следећим 

карактеристикама: 

Дигитални фрижидер израђен у иноксу АИСИ304, температурни режим +-

2°Ц/+8°Ц, капацитета 425лит, са једним вратима, дно са заобљеним 

угловима, са подесивим ногицама од иноха АИСИ304, електронска 

контрола температуре, са три решетке 53х54цм и шест клизача,статичко 

хлађење, изолација мин. 5цм, инсталисана снага мах. 0,3 кW,230В-1Н-

50Хз,спољна димензија 60џ70џ201 цм. 

 

 Наше питање гласи: Да ли је прихватљиво да се понуди дигитални 

фрижидер тражених  карактеристика, а да се понуди литража од 425 до 

429 литара?   

 

ОДГОВОР 1: 

Прихватљиво је. 

 

Објашњење Конкурсне документације: 9  

У Београду, дана 25.05.2016. године 

                                                                                      Комисија за јавну набавку 
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