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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 3/2018 
Број:404-3-43/2018-IIIı-14 
Датум: 09.02.2018. 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.U vezi datog pojašnjenja-odgovora od 06.02.2018. godine (broj: 404-3-43/2018-IIIı-13) na pitanje pod 
red.brojem 2.Magacin, poz.1.Magacinska vaga (str.25), molimo Vas da potvrdite da je prihvatljiva i fukcija tare: 
do 300 kg, s obzirom da zahtevate vagu kapaciteta merenja 300 kg, u suprornom Vaš zahtev: do 60 kg nije 
logičan niti može da predstavlja objektivnu potrebu, niti je precizan i  jasan?  
- Појашњење: -потребно је понудити магацинску вагу са захтевом из конкурсне документације. 
 
2. U vezi datog pojašnjenja od 05.02.2018. godine (broj: 404-3-43/2018-IIIı-11) na pitanje pod red.brojem 19., 
molimo Vas da potvrdite da se zahtev “18 kW” odnosi na grejače a ne 15 kW, kako ste odgovorili ?  
- Појашњење: Захтев од “18 kW” се односи на грејаче. 
 
3.U vezi datog pojašnjenja-odgovora od 05.02.2018. godine (broj: 404-3-43/2018-IIIı-10) na pitanje u vezi 
dobra, poz.8 Univerzalna kuhinjska mašina (Priprema povrća), da se prihvata da snaga bude min. 1,14 kW, 
molimo Vas da potvrdite i da snaga za drugu brzinu može biti minimum u odnosu na striktno zadatu: 1,8 kW?  
- Појашњење: -потребно је понудити у складу са конкурсном документацијом и појашњењем од 
05.02.2018. године. 
 
4. U vezi datog pojašnjenja-odgovora od 05.02.2018. godine (broj: 404-3-43/2018-IIIı-10 i 11 ) na pitanje u vezi 
salamoreznice (Hladna Kuhinja) , molimo Vas da potvrdite da je prihvatljivo ponuditi i nož od AISI 430 ili 
čelika 100Cr6, u odnosu na stritno zadat AISI 304?   
- Појашњење: потребно је понудити у складу са конкурсном документацијом и појашњењем од 
05.02.2018. године. 
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5.U vezi poz.7. Sto za peglanje sa električnom peglom sa generatorom pare (Perionica), molimo Vas da 
potvrdite da je prihvatljiv i rezervoar generatora pare (bojlera) od P265GH – čelika pogodnog za parne kotlove 
(posude pod pritiskom) prema evropskim standardima u odnosu na striktno zadat? 
- Појашњење: није прихватљиво, потребно је понудити сто за пеглање у складу са захтевима из 
конкурсне документације и датог појашњења од 05.02.2018. године. 
 
6.PITANJE: Pozicija 3. Plinski roštilj (Termo Kuhinja) molimo Vas da potvrdite da li treba da ispod komandne 
ploče bude fioka-posuda za sakuplnanje masnoća i koja se lako skida radi pražnjenja, da li regulacija radne 
temperature roštilj ploče treba da bude preko termostatske plinske slavine sa podeocima za zadavanje 
temperature , da li treba da je roštilj sa nezavisnom regulacijom- radom po pola ploče, da li treba da je paljenje 
plinskih gorionika izvedeno preko piezo upaljača koji imaju zaštitu od vode , masnoće i prosutih tečnosti u vidu 
silikonske zaštitne kapice, da li treba da dugmići plinskih slavina budu skidajući, radi lakšeg čišćenja, da li bočne 
strane treba da budu urađene tako da omogućavaju međusobno spajanje termičkih uređaja jedan do drugog, da li 
plinski roštilj treba da buses a dimnjakom radi odvođenja produkata plinskog sagorevanja u leđnom delu sa 
dužinom 80 cm, širinom min. 6 cm i visinom min. 19 cm, da li ravno-rebrasta hrom radna ploča treba da bude 
izrađena od nerđajuće ploče , debljine min. 15 mm sa završnim sojem od hroma, debljine min. 30 mikrometara, 
nanet metodom tvrdog hromniranja, da li uređaj-roštilj treba da ima zatvorena leđa i bočne strane?   
- Појашњење: понуду саставити у складу са техничким спецификацијама из конкурсне документације   
 
7.PITANJE: Poz.7 Plinski kazan (Termo Kuhinja), molimo Vas da potvrdite da li treba da radna površina 
kazana bude sa udubljenjima radi sakupljanja prosutih tečnosti i sa rupom u prednjem delu radi odvoda istih 
tečnosti sa radne površine, da li treba da poklopac samostalno stoji u svim položajima otvorenosti, da li treba da 
je paljenje preko piezzo upaljača koji imaju zaštitu od vode , masnoće i prosutih tečnosti u vidu silikonske 
kapice, da li treba da ima sigurnosnu slavinu sa manometrom (pošto se traži kazan sa direktnim grejanjem), da li 
treba da ima slavinu za dovod tople I hladne vode u posudu za kuvanje sa okretnom lulom, da li treba da bude sa 
dimnjakom za odvod produkata plinskog sagorevanja u leđnom delu sa dužinom 80 cm, širinom min. 6 cm i 
visinom min. 19 cm, da li je punjenje vode u kazan preko otvora u sklopu sigurnosne slavine na gornjoj površini 
kazana ? 
- Појашњење: понуду саставити у складу са техничким спецификацијама из конкурсне документације   
 
8.PITANJE: Poz. 4 Plinska friteza (Termo Kuhinja), da li regulacija radne temperature svakog bazena friteze, 
treba da bude preko termostatskog mini sita tj.plinskih regulatora, sa podeocima za zadavanje temperature, da li 
treba da je paljenje plinskih gorionika izvedeno preko piezzo upaljača, za svaki bazen posebno, da li treba da 
piezzo upaljači imaju zaštitu od vode, masnoće i prosutih tečnosti u vidu silikonske zaštitne kapice, da li bi 
bočne strane plinske friteze treba da budu urađene tako, da omogućavaju međusobno spajanje termičkih uređaja, 
jedan do drugog, da li plinska friteza treba da bude sa dimnjakom za odvod produkata plinskog sagorevanja u 
leđnom delu, sa dužinom 80  cm,  širinom min. 6 cm i visinom min. 19 cm, da li svaki bazen friteze treba da ima 
kuglasti ventil za ispuštanje ulja iz bazena friteze, da li donji deo plinske friteze treba da bude zatvoren sa 2 x 
krilnim vratima? 
- Појашњење: понуду саставити у складу са техничким спецификацијама из конкурсне документације   
 
9.PITANJE: Pozicija 1. Plinski šporet (Termo kuhinja), molimo Vas da potvrdite da li treba da ispod plinskih 
gorionika budu posude za sakupljanje masnoće i koja se lako skida radi održavanja, da li poklopci gorionoka 
snage 4x7 kW, treba da budu sa duplom gorionom krunom, da li rešetke gorionika treba da budu izrađene od 
glaziranog sivog liva, da li rešetke gorionika treba da budu sa prorezima u donjem delu radi boljeg protoka 
vazduha prema plinskim gorionicima, da li treba da dugmići plinskih slavina budu skidajući radi lakšeg čišćenja,  
da li bočne strane šporeta treba da budu urađene tako da omogućavaju međusobno spajanje termičkih uređaja 
jedan do drugog? 
- Појашњење: понуду саставити у складу са техничким спецификацијама из конкурсне документације   
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10.PITANJE: Pozicija 2. Električni šporet (Termo kuhinja), molimo Vas da potvrdite da li radna površina 
kazana treba da bude sa udubljenjem radi  prikupljanja prosutih tečnosti i masnoća, da li treba da gugmići 
prekidača uključenja/isključenja budu skidajući radi lakšeg čišćenja, da li bočne strane šporeta treba da budu 
urađene tako da omogućavaju međusobno spajanje termičkih uređaja jedan do drugog, da  li napon treba da bude 
u dozvoljenom rasponu 400V/ 2N-3N/50Hz? 
- Појашњење: понуду саставити у складу са техничким спецификацијама из конкурсне документације   
 
11.PITANJE: Pozicija 6. Plinski kiper (Termo Kuhinja), molimo Vas da potvrdite da li regulacija radne 
temperature posude kipera treba da bude preko termostatske plinske slavine sa podeocima za zadavanje 
temperature , da li treba da je paljenje plinskih gorionika izvedeno preko piezo upaljača koji imaju zaštitu od 
vode, masnoće i prosutuh tečnosti u vidu silikonske zaštitne kapice, da li treba da je dugme plinske slavine 
skidajuće radi lakšeg čišćenja, da li bočne strane kipera treba da budu urađene tako da omogućavaju međusobno 
spajanje termičkih uređaja jedan do drugog, da li treba da bude sa dimnjakom radi odvođenja produkata plinskog 
sagorevanja u leđnom delu dužine 80 cm, širine min. 6 cm I visine min. 19 cm, da li posuda kipera treba da bude 
izrađena od nerđajućeg čelika-inoxa debljine 15 mm sa zaobljenim rubovima u donjem delu posude , da li treba 
da ima ručno podizanje posude pomoću točkića sa okretnom pregibnom ručicom, da li punjenje vodom posude 
treba da bude preko fiksne lulice i ventila za vodu ? 
- Појашњење: понуду саставити у складу са техничким спецификацијама из конкурсне документације   
 
12.PITANJE: U vezi datog pojašnjenja-odgovora od 05.02.2018. godine (broj: 404-3-43/2018-IIIı-11) na pitanje 
br.23. u vezi poz.6.Komora + (Magacin) da je:  temperaturni režim od +2º C +8º C i pojašnjenja od 06.02.2018. 
godine (broj: 404-3-43/2018-IIIı-13) na pitanje br.3 gde je temperaturni režim:  od -20C до +80C, molimo Vas da 
potvrdite da je potrebno da temperaturni režim bude od -20C до +80C? 
- Појашњење: потребан је температурни режим од -20C до +80C. 
 
13.PITANJE: U vezi datog pojašnjenja-odgovora od 05.02.2018. godine (broj: 404-3-43/2018-IIIı-10) na pitanje 
u vezi poz. 9. Mašina za šivenje i navoda zainteresovanog lica da se mašina zahtevanih karakteristika više ne 
proizvodi, molimo Vas da potvrdite da nije potrebno nuditi: funkcija slobodne ruke i šivenje debele tkanine 
upravo zato što model tih karakteristika nije više dostupan ?  
- Појашњење: понуду саставити у складу са техничким спецификацијама из конкурсне документације и 
појашњењем датим од 05.02.2018. године.  
 
14.PITANJE: Pozicija 2.Mešajuća hromirana tuš baterija na fleksibilnom crevu-ugradna, molimo Vas da 
potvrdite da se podrazumeva da nema slavinu? 
- Појашњење: понуду саставити у складу са техничким спецификацијама из конкурсне документације 
 
15. Perionica, pozicija 3 
Dana 03.02.2018 uputili smo vam pitanje: “U delu tehničke specifikacije, u odeljku Perionica, pozicija 3. 
Električna profesionalna mašina za pranje veša jedna od traženih karakteristika glasi: snaga grejača elektro 
5kW/h. Ovaj podatak je nerazumljiv jer je već navedeno da snaga grejnih elemenata mora biti 3x3000W. 
Smatramo da ste načinili grešku prilikom kucanja i naše pitanje glasi: da li je za Naručioca prihvatljivo ponuditi 
uređaj sa potrošnjom struje 1,5kW/h? 
Ukoliko niste načinili grešku, molimo Vas da nam pojasnite ovaj zahtev.” 
Odgovor Naručioca bio je: “Prihvatljivo je ponuditi i uređaj čija je potrošnja manja od 5kW uz poštovanje 
ostalih tehničkih karkteristika iz konkursne dokumentacije.” 
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Iz odgovora Naručioca i dalje stoji potreba za zahtevom iz konkursne dokumentacije za “snaga greja-a elektro 
5kw/h” a već smo napomenuli da je zahtev nejasan.  
Molimo da Naručioca da potvrdi da se radi o maksimalnoj prosečnoj potrošnji električne energije ili da obrazloži 
zahtevanu nejasnu karakteristiku. 

- Појашњење: у складу са техничким спецификацијама из конкурсне документације и појашњењем 
датим од 05.02.2018. године 

 
16. Perionica, pozicija 4 
Dana 03.02.2018 uputili smo vam pitanje: “U delu tehničke specifikacije, u odeljku Perionica, pozicija 4. 
Električna profesionalna mašina za pranje veša jedna od traženih karakteristika glasi: snaga grejača elektro 
5kW/h. Ovaj podatak je nerazumljiv jer je već navedeno da snaga grejnih elemenata mora biti 3x3000W. 
Smatramo da ste načinili grešku prilikom kucanja i naše pitanje glasi: da li je za Naručioca prihvatljivo ponuditi 
uređaj sa potrošnjom struje 1,5kW/h? 
Ukoliko niste načinili grešku, molimo Vas da nam pojasnite ovaj zahtev.” 
Odgovor Naručioca bio je: “Prihvatljivo je ponuditi i uređaj čija je potrošnja manja od 5 kW.” 
Budući da odgovor Naručioca ostavlja i dalje aktuelnim zahtev iz konkursne dokumentacije: “snaga grejača 
elektro 5kW” kontaktirali smo preporučenog proizvođača električne mašine za pranje i dobili objašnjenje da je 
zahtev “snaga grejača elektro 5kW” nerazumljiv a da je prosečna potrošnja el. energije mašine zahtevanih 
karakteristika jednaka 5kW/h a da je rezultat testiranja dobijen na bazi B ISO 9398 standarda koji definiše 
karakteristike mašina za pranje u odnosu na kapacitet, snagu, potrošnju vode i teoretsku produktivnost po satu. 
a) Da li je Naručilac načinio grešku prilikom kucanja te se pod  “snaga grejača elektro 5kW” podrazumeva 
prosečna potrošnja električne energije? Ukoliko se ne podrazumeva, molimo da se pojasni zahtevana 
karakteristika. 
b) Da li je prihvatljivo za Naručioca ponuditi mašinu za pranje veša sa prosečnom potrošnjom električne energije 
maksimum 5kW na bazi B ISO 9398 standarda koji definiše karakteristike mašina za pranje u odnosu na 
kapacitet, snagu, potrošnju vode i teoretsku produktivnost po satu? 
- Појашњење: у складу са техничким спецификацијама из конкурсне документације и појашњењем датим 
од 05.02.2018. године 
 
17. Perionica, pozicija 9 Mašina za ručno šivenje 
Formulacija “Funkcija slobodne ruke” koju poseduje mašina za ručno šivenje dovodi u zabunu. 
Šivaće mašine navedenog opisa se smatraju automatskim u smislu da mašina radi pod zadatom komandom a da 
su ruke slobodne za pridržavanje tkanine za obradu. 
a)  Molimo Naručioca da nam pojasni značenje “Funkcija slobodne ruke”. 
b) Molimo Naručioca da potvrdi da se pod “funkcija slobodne ruke” smatra sistem rada    mašine koji dozvoljava 

da su ruke korisnika slobodne za pridržavanje tkanine. 
- Појашњење: у складу са техничким спецификацијама из конкурсне документације 
 
18. Da li je za Naručioca prihvatljivo pored kataloga, dostaviti i uputstvo za upotrebu iz kojeg se mogu dokazati 
određene karakteristike zahtevane konkursnom dokumentacijom koje se ne nalaze u katalogu?  
- Појашњење: није прихватљиво 
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19. Da li je dozvoljeno odstupanje u dimenzijama za uredjaje. 

PERIONICA 

1.Bazen kolica 

 

u inoksu AISI304, 
za prevoz rublja, sa 
4 to~kića 
 - dva sa ko~nicama. 
Domaći proizvođa~. 

 
Obra~un po 
komadu. 
vel 84x49x65cm 

2.Kolica za ~ist veš 

 
plasti~na, na 4 
to~kića. 
Domaći proizvođa~. 

 
Obra~un po 
komadu. 

 

vel 102x63x83cm 
 
 

  
- Појашњење: у складу са техничким спецификацијама из конкурсне документације 
 
20. PITANJE: Mašina za seckanje povrća, red.broj 11 (Priprema povrća), molimo Vas da potvrdite da je u 
pitanju prečnik ulaznog otvora 56 mm a ne izlaznog , u suprptnom nije moguće pripremiti ptihvatljivu ponudu 
shodno odredbi člana 61. stav 1. ZJN ?  
- Појашњење: у питању је улазни отвор 
 
21. PITANJE: Električni poret, red.broj 2 (Termo kuhinja), molimo Vas da potvrdite da je prihvatljiv raspon 
400V/2N/50Hz  – 400V/3N/50Hz ?  
- Појашњење: у складу са техничким спецификацијама из конкурсне документације 
 
22. PITANJE: U vezi datog pojašnjenja od 05.02.2018. godine (br.11), da je potrebno dostaviti ponudu u skladu 
sa traženim karakteristikama iz konkursne dokumentacije kojom nije zahtevan izgled bočnih, zadnje i prednje 
strane, shodno odredbi člana 70. stav 1. i 71. stav 1. tačka 2) ZJN u vezi sa članom  61. stav 1. ZJN, molimo Vas 
da potvrdite da li se podrazumeva da zahtevani uređaj na  red.broju 3. Plinski roštilj ima zatvorena leđa i bočne 
strane a bez vrata, a dobro na red.broju 4. Plinska friteza zatvorena leđa i bočne strane i vrata ?  
- Појашњење: у складу са техничким спецификацијама из конкурсне документације 
 
23. PITANJE: Električna mašina za pranje veša, red.broj 3. (Perionica),  molimo Vas da potvrdite da je 
prihvatljiva i manja količina vode po ciklusu od strikto zadate: “količina vode po ciklusu 234 lit” , posebno 
imajući u vidu da proizvođači stalno usavršavaju svoje proizvode a samim tim menjaju i podatke  i  najzad 
manja potrošnja vode sa druge strane bi omogućila uštedu.  
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- Појашњење: у складу са техничким спецификацијама из конкурсне документације 
 
24. PITANJE: U okviru zahteva u pogledu garantnog roka navedena su dva garantna roka : za ugrađenu opremu 
(garancija proizvođača) i za izvršene radove na montaži , molimo Vas da precizirate garantni rok i  kako se isti 
dokazuje (garancija proizvođača npr.), jer sadržina konkursne dokumentacije u ovom delu nije jasna, ostavlja 
proctor z arazličita tumačenja, suprotrno odredbi člana 61. Stav 1. ZJN, pogotovo imajući u vidu definisan 
potkriterijum – duži garantni rok ? 
- Појашњење: За уграђену опрему Наручилац прихвата гаранцију призвођача која ће се приложити при 
испоруци опреме, а за радове на монтажи гаранти рок не може бити краћи од 2 године, доставити изјаву 
на сопственом меморандуму. 
 
25. PITANJE  
Hodnik, pozicija 1. Frižider za čuvanje uzorkovanja hrane 
Jedna od trsženih karakteristik glasi: 3 re-etke 50x41,1+150x21,1. Smatramo da je načinjena greška prilikom 
kucanja.  
Molimo Naručioca da potvrdi da je prihvatljivo ponuditi frizider sa tri rešetke dimenzija 50x41,5cm + jednu 
50x21,1cm. 
- Појашњење: у складу са техничким спецификацијама из конкурсне документације 
 
26. PITANJE  
Magacin, pozicija 6. Komora + 
Jedna od trsženih karakteristika glasi temperaturni režim rada -2uC do +8uC. Molimo da nam pojasnite o kom 
temperaturnom režimu se radi. 
- Појашњење: температурни режим рада -2ºC do +8ºC 
 
27. PITANJE  
Da li je prihvatljivo da se za pozicije Priprema i obrada testa i kolača pozicija 13, Priprema mesa pozicija 10, 
Hladna kuhinja pozicija 2, Priprema povrća pozicija 5 ponudi digitalna vaga sa displejom boljih tehničkih 
karakteristika od zahtevanih i to sa funkcijom tare koja ide do 100% kapaciteta merenja? 
- Појашњење: у складу са техничким спецификацијама из конкурсне документације 
 
28. PITANJE  
Priprema povrća, 8 Univerzalna kuhinjska mašina 
Kontaktirali smo lokalnog proizvođača navedene opisane mašine i mašina koja se proizvodi već 10 godina je u 
svemu prema zahtevanom opisu ali sa kapacitetom od 300kg/h do 600kg/h, što se i sami možete uveriti kod 
lokalnog proizvođača. Kapacitet od 500kg do 800kg je opis mašine istog proizvođača ali koja se ne proizvodi 
već godinama.  
Molimo da nam potvrdite da je prihvatljiv kapacitet mašine koji ide od 300kg do 600kg. 

- Појашњење: у складу са техничким спецификацијама из конкурсне документације 
 
29. PITANJE  
Priprema povrća, 8 Univerzalna kuhinjska mašina 
Pitanje potencijalnog ponuđača i odgovor Naručioca objavljeno dana 05.02.2018 godine, koje je glasilo:  
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“pozicija 8 - Univerzalna kuhinjska mašina , deo PRIPREMA POVRĆA, da li je prihvatljivo da snaga bude min 
1,14kW, kapacitet min.300 kg i dimenzije 1000x880x1060mm? 

- Прихвата се да снага буде мин. 1,14 kWкапацитет мин. 500 kg, dim. 1000x880x1060 mm.” 
dovodi u nedoumicu potencijalne ponuđače koji žele ponuditi mašinu snage prema zahtevu snage i dimenzije iz 
konkursne dokumentacije.  
Naše pitanje glasi: da li je za Naručioca prihvatljivo ponuditi mašinu sa dve brzine čija je snaga 1,4kW u prvoj i 
1,8kW u drugoj brzini a dimenzije 900x800x950mm?  

- Појашњење: у складу са техничким спецификацијама из конкурсне документације и појашњењем 
датим 05.02.2018. године. 

 
30. PITANJE  
Dana 06.02. prema objavljenom pitanju potencijalnog ponuđača i odgovoru Naručioca koje je glasilo:  

“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. “ 
Moramo vam napomenuti da odgovor Naručioca dovodi u zabunu jer preporučen proizvođač ne proizvodi vage 
sa ovako lošom karakteristikom (kapacitet vage 300kg sa funkcijom tare do 60kg kako je zahtevano u 
konkursnoj dokumentaciji), već proizvodi vagu sa funkcijom tare do 300kg.  
Prepostavljamo da naručilac neće imati ništa protiv da se ponudi vaga sa funkcijom tare do 100% kapaciteta 
vage. Molimo Naručioca da potvrdi da je prihvatljivo ponuditi magacinsku vagu sa funkcijom tare do 300kg. 

- Појашњење: у складу са техничким спецификацијама из конкурсне документације 
 

 
 
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 


