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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-501/19-015/3 

Датум: 22.05.2019. године 

П о ж а р е в а ц    

 

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                           

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 26/2019 

(1.1.27 у Плану јавних набавки) 
 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у отвореном поступку 

јавне набавке добара, број ЈН ОП 26/2019 (1.1.27 у Плану јавних набавки) - Ватрогасно 

спасилачка аутоцистерна – ВАТ С-2 9000 10/3000, ОРН 34144210 – Ватрогасна возила, 

доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 20.05.2019. године у 13,39 часова. 

Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊА: 

 

У вези јавне набавке ЈН ОП 26/2019 (Ватрогасно спасилачка аутоцистерна ВАТ С-2 9000 

10/3000) у делу III (Техничка спецификација добра), на страни 49/56, у одељку  4) ПОГОН, 

захтева се конфигурација погона 4х2. 

С обзиром на захтеване димензије надградње (запремина резервоара воде, запремина 

резервоара пенила, захтевана опрема и друго), поменута конфигурација је недовољна 

(несагласна) са потребном носивошћу оваквог подвоза. Наиме, ако се саберу сопствене масе 

подвоза, елемената надградње и масе терета (вода+пенило) добија се да је маса оптерећеног 

возила (бруто маса) око 22.000kg што је величина коју не може да задовољи ни једно возило 

(шасија) са захтеваном конфигурацијом. 

Из тих разлога Вас молим да измените техничке захтеве у за подвоз (шасију), тако да 

захтевана конфигурација погона буде „6х2/6х4" односно „минимум 4х2", или да смањите 

захтевану запремину резервоара за воду на 6.000 литара. 

 

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо заинтересовано лице следеће: 

   

ОДГОВОР: 

Наручилац је приликом сачињавања конкурсне документације за набавку ватрогасно 

спасилачке аутоцистерне ВАТ С-2 9000 10/3000, а полазећи првенствено од својих потреба и 

захтева, извршио претходно испитивање тржишта, и утврдио да постоје шасије које могу да 

задовоље бруто тежину поменуг возила. Предвиђени погон 4x2 је захтеван зато што је потреба 

наручиоца да возило буде пројектовано за потребе интервенција у урбаним условима. 

На основу свега наведеног, наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВУ  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

http://www.pozarevac.rs/

