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Град Лозница  
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Датум: 06.02.2018. године 
        Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 
124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо: 

 
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

     Деловодни број: 404-3-43/2018-IIIı-13 
 
На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 
питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 
           Предмет:  Одговор на постављено питањe   у вези јавне набавке број 3/2018 – 
Унутрашње опремање Образовно културног центра у Тршићу – технолошка опрема 
кухиње и перионице 
 
ПИТАЊЕ:  
1.Termo kuhinja, poz.7. Plinski kazan (kazan na zemni gas), molimo Vas za pojašnjenje da li kazan treba da 
bude sa indirektnim grejanjem, jer je to je viši nivo od direktnog grejanja (dupli zidovi duplikatora, kod 
indirektnog zagrevanja, omogućavaju da se na sadržaj kuvanja, deluje pomoću vodene pare iz duplikatora i sa 
dna i sa zidova posude – veća efikasnost u kuvanju i bolja termička obrada i ukus sadržaja kuvanja), u 
suprotnom je to najobičniji lonac ? Molimo Vas za pojašnjenje da li potrošnje zemnog gasa može biti i 2,22 
m3/h ? 
- Потребно је понудити плински казан у складу са захтевима конкурсне документације, са захтеваном 
потрошњом земног гаса од 2,04 m³/h, она може бити и мања уз услов да се остале захтеване техничке 
карактеристике не мењају. 
 2.Magacin, poz.1.Magacinska vaga (str.25) – funkcija tare: do 60 kg, molimo Vas da potvrdite da je potrebno 
da tara bude: do 300 kg, s obzirom da je vaga od 300 kg ? 
- Потребно је понудити магацинску вагу у складу са захтевима из конкурсне документације.  
3.Magacin, poz.6. Komora (str.26), molimo Vas da potvrdite da je temperaturni režim -20C+80C (2úC8/+8úC)? 
- да, температурни режим је од -20C до +80C. 
4.Priprema i obrada testa i kolača, poz. 1.Digitalni frižider (str.27),  Priprema mesa, poz. 1.(str.30), molimo 
Vas da potvrdite da je temperaturni režim +20C +80C (2úC8/+8úC), da je u inoksu kvaliteta AISI304? 
- Температурни режим је од +20C до +80C уз остале карактеристике као у конкурсној документацији. 
5. Priprema i obrada testa i kolača, poz. 2. Rashladni sto (str.27),  molimo Vas da potvrdite da je 
temperaturni režim +20C +80C (2úC8/+8úC)? 
- Температурни режим је од +20C до +80C 
6.Priprema i obrada testa i kolača, poz.4. Plinski šporet (str.27), molimo Vas da potvrdite da li se pod 
“otvorenin postoljem” podrazumeva da je zatvoren sa leđne i bočnih strana a bez vrata?  
- Да, затворен са задње и бочних страна, а без врата. 
 
7.Priprema i obrada testa i kolača, poz. 10. Spiralna mesilica za testo (str.28), molimo Vas da potvrdite da je 
u pitanju posuda – u inoksu AISI304?  
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- Да, посуда у inoksu AISI304. 
 
8.Priprema mesa, poz. 2. Jednodelna sudopera (str.str.30), molimo Vas da potvrdite da je prihvatljivo 
ponuditi sudoperu  visine u zadatom rasponu 85 - 87 cm? 
- Да, прихватљиво је.  
 
9.Priprema mesa, poz. 6. Električna mašina za mlevenje mesa (str.31), molimo Vas da potvrdite da se zahtev 
“u inoksu AISI304” odnosi samo na delove koji dolaze u kontakt sa hranom, odnosno na levak i demontažnu 
jedinicu za mlevenje?  
- Могуће је понудити и тип машине чији је само левак и демонтажна јединица у inoksu AISI304. 
 
10.Priprema mesa, poz. 9.Rashladni sto (str.31), molimo Vas da potvrdite da je temperaturni režim +20C +80C 
(2úC8/+8úC)? 
- да, температурни режим је од +20C до +80C. 
 
11.Termo Kuhinja, poz. 1.Plinski šporet (str.32),  molimo Vas da potvrdite da li se pod “otvorenin postoljem” 
podrazumeva da je zatvoren sa leđne i bočnih strana a bez vrata?  
- Да, затворен са задње и бочних страна, без врата. 
 
12.Termo kuhinja, poz. 2.Električni šporet (str.32), molimo Vas da potvrdite da li se pod “otvorenin 
postoljem” podrazumeva da je zatvoren sa leđne i bočnih strana a bez vrata? 
- Да, затворен са задње и бочних страна, без врата. 
 
13.Termo kuhinja, poz. 6. Plinski kiper (str.33), molimo Vas da potvrdite da li se pod zahtevom “korpa 
dim.80x90x90” podrazumeva dimenzija uređaja 80x90x90 cm? 
- да, димензије уређаја су 80x90x90 cm. 
 
14.Termo kuhinja, poz.7. Plinski kazan (kazan na zemni gas),str.33, molimo Vas za pojašnjenje da li kazan 
treba da bude sa indirektnim grejanjem, jer je to viši nivo od direktnog grejanja (dupli zidovi duplikatora, kod 
indirektnog zagrevanja, omogućavaju da se na sadržaj kuvanja, deluje pomoću vodene pare iz duplikatora i sa 
dna i sa zidova posude – veća efikasnost u kuvanju i bolja termička obrada i ukus sadržaja kuvanja), u 
suprotnom je to najobičniji lonac, da li potrošnje zemnog gasa može biti i manja, 2,04 m3/h, što je energetski 
efikasniji uređaj? 
- Потребно је понудити плински казан у складу са захтевима конкурсне документације, са захтеваном 
потрошњом земног гаса од 2,04 m³/h, она може бити и мања уз услов да се остале захтеване техничке 
карактеристике не мењају. 
На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – jавне набавке  2018. 
       

                                     
                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                        Слађана Томићевић                                                          

Достављено: 
- портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 


