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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 3/2018 
Број:404-3-43/2018-IIIı-11 
Датум: 05.02.2018. 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-11 
 
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. Hodnik, poz. 1 Frižider za čuvanje uzoraka hrane, molimo Vas da potvrdite da je u pitanju temperaturni režim 
+20C +80C (2úC8+8úC), 3 rešetke 50x41,1+1 50x21,1 cm ? �
- Да, у питању је тепературни режим +2º C +8º C, 3 решетке 50x41,1+150x21,1 cm. 
 
2. Termo kuhinja, poz. 3. Plinski roštilj, molimo Vas da potvrdite da li se podrazumeva da zahtevani uređaj ima 
zatvorena leđa i bočne strane a bez vrata ?  
 Termo kuhinja, poz. 4. Plinska friteza, molimo Vas da potvrdite da li se podrazumeva da zahtevani uređaj ima 
zatvorena leđa i bočne strane i vrata ?  
- Потребно је доставити понуду у складу са траженим карактеристикама из конкурсне документације 
којом није захтеван изглед бочних, задње и предње стране. 
 
3.Termo kuhinja, poz. 9. Glavni konvektomat, shodno datom pojašnjenju od 25.01.2018. godine (broj: 404-3-
43/2018-IIIı-7), da je prihvatljiovo: “miks para i konvekcisko kuvanje 30-48-250-260°C”, molimo Vas da 
potvrdite da se podrazumeva da je prihvatljiva i temperatura od 350C-2600C, s obzirom da se nalazi u 
prihvatljivom rasponu 30 do 260 C.  
- Прихватљиво је с обзиром да се налази у прихватљивом распону. 
 
4.U vezi Važeg zahteva za dostavljanjem kataloga i datog pojašnjenja od 25.01.2018. godine (broj: 404-3-
43/2018-IIIı-7), da se može dostaviti izjava overena i potpisana od strane proizvođača (u situaciji kada u 
katalozima  proizvođača traženih dobara nema dat detaljan opis koji se traži konkursnom dokumentacijom) , 
molimo Vas da potvrdite da je u oba slučaja potrebno označiti/markirati model/tip ponuđenog dobra/uređaja 
odnosno pored istog navesti poziciju dobra ?   
- Да, потребно је. 
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 5.U vezi pitanja pod red.brojem 10. (od 02.02.2018. godine), molimo Vas za delimičnu ispravku tako da glasi: 
Termo kuhinja, poz.7. Plinski kazan (kazan na zemni gas), molimo Vas za pojašnjenje da li  potrošnja zemnog 
gasa može biti i manja, odnosno 2,04 m3/h, što predstavlja energetski efikasniji uređaj ? 
- Конкурсном документацијом је захтевана потрошња земног гаса од 2,04 m³/h. Она може бити и мања уз 
услов да се остале захтеване карактеристике не мењају. 
 
6. Termo kuhinja, poz. 4.Plinska friteza, poz.6.Plinski kiper, poz.7.Plinski kazan (str.33), molimo Vas da 
potvrdite da se pod zahtevom “korpa dim. 80x90x90” u podrazumeva dim. uređaja 80x90x90 cm ?  
- Подразумевају се димензије уређаја. 
 
7.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, подразумева се, затворен са леђне и бочних страна и без врата. 
 
8.Termo kuhinja, poz.9. Glavni konvektomat (str.34), molimo Vas da potvrdite da se zahtev “u inoksu AISI 304” 
podrazumeva da se odnosi na komoru konvektomata, da se zahtev “korpa  dim. 75x77,3x84,3 cm ili 
87,5x79,2x78,6 u stvari odnosi na dimenziju uređaja ?   
- Односи се на димензије уређаја, а захтев у inoksu AISI 304 односи се на комору конвектомата. 
 
9.Termo kuhinja, poz. 10. Tuš (STR.34), molimo Vas da potvrdite da je u pitanju tuš koji je kompatibilan za 
ponuđeni konvektomat na poz. 9.  
- да, у питању је. 
 
10.Termo kuhinja, poz. 12. Postolje za konvektomat , molimo Vas da potvrdite da postolje treba da ima  vođice 
(klizače) za odlaganje GN posuda ? 
- потребно је да постоље има вођице за одлагање ГН посуда. 
 
11.Termo kuhinja, poz. 13. Električna troetažna peć, molimo Vas da potvrdite da su vrata pećnice konstrukciono 
izvedena bez dihtung gume ? 
- да, изведена су конструктивно без дихтунг гуме. 
 
12.Hladna kuhinja, poz. 1. Rashladni sto,  molimo Vas da potvrdite da je temperaturni režim +20C +80C 
(2úC8/+8úC), da je 10 sm u stvari 10 cm  ? 
- Температурни режим је од +2º C + 8ºC, a 10 sm je у ствари 10 cm. 
 
13.Hladna kuhinja, poz. 3. Rashladni sto,  molimo Vas da potvrdite da je temperaturni režim +20C +80C 
(2úC8/+8úC) ? 
- Температурни режим је од +2º C + 8ºC 
 
14.Hladna kuhinja, poz. 6. Električna gravitaciona salamoreznica, molimo Vas da potvrdite da se zahtev “u 
inoksu kvaliteta AISI304” odnosi na nož ?  
- Да, захтев у inoksu kvaliteta AISI304 односи се на нож. 
 
15. Pranje restoranskog posuđa, poz. 4.Mašina za pranje posuđa, molimo Vas da potvrdite da  
maksimalna visina korpe za hleb može biti i 39 cm a da se zadata snaga: 4,5 – 5,4 kW, odnosi na dozvoljeni 
raspon snage grejača tanka (rezervoara) ?  

- Максимална висина корпе за хлеб може бити 39 cm, а задата снага 4,5-5,4 kW односи се на распон 
снаге грејача. 
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16.Office/vraćanje i izdavanje hrane, poz. 2. Topli sto, molimo Vas da potvrdite da je radna temperature +30-
+900C (30-90Úc) ? 
- Да, радна температура је од +30 +90ºC. 
 
17.Perionica, poz.3. Električna profesionalna mašina za pranje veša, molimo Vas da potvrdite da je “snaga 
grejača elektro 5 kW/h” u stvari potrošnja koja može biti i manja u zavisnosti od uslova na objektu, u odnosu na 
zadatu, a što je i energetski efikasnija mašina ? 
- да, ради се о потрошњи која може бити и мања од 5 kW/h. 
 
18. Perionica, poz.4. Električna profesionalna mašina za pranje veša, molimo Vas da potvrdite da je “snaga 
grejača elektro 5 kW/h” u stvari potrošnja, da jedna od zadatih  dimenzija “93,1 cm (±5%)”,  može biti i 86,1 cm 
što je odstupanje od svega 2,3 cm (93,1 -5%=88,4), niti kao takvo može uticati na mogućnost odnosno ne 
mogućnost smeštaja  ? 
- Снага грејача од 5 kW/h је у ствари потрошња и може бити мања од тражене, може се понудити и 
димензија од 86,1 cm. 
 
19. Perionica, poz.5. Električna profesionalna mašina za sušenje veša, molimo Vas da potvrdite da se zahtev “18 
kW” odnosi na grejače, da striktno zadata visina od 176 cm može biti i za 3% veća jer kao takva, visina, ne utiče 
na mogućnost odnosno ne mogućnost smeštaja ?   
- Захтев од 15 kW односи се на грејаче , а задата висина може бити и за 3 % већа. 
 
20.Perionica, poz.6. Električni valjak, molimo Vas da potvrdite da jedna od zadatih  dimenzija “71,8 cm (±5%)”,  
može biti i 67,1 cm što je odstupanje od svega 1,11 cm (71,8 -5%=68,21), niti kao takvo može uticati na 
mogućnost odnosno ne mogućnost smeštaja  ? 
- Прихвата се димензија 71,8 (+-5%), може бити и 67,1 cm. 
 
21. Perionica, poz.7. Sto za peglanje sa električnom peglom sa generatorom pare, molimo Vas da potvrdite da je 
u pitanju samostalni sto sa bojlerom (generatorom pare), da je prihvatljiv i rezervoar generatora u rasponu 5-8 
litara, snaga pegle 0,8-0,9 kW, snaga generatora u rasponu od 1,6 do 4 kW,  dimenzija i 163x53x96 cm u odnosu 
na striktno zadate vrednosti ?  
- Поред стола за пеглање траженог конкурсном документацијом прихвата се и сто за пеглање са 
предложеним карактеристикама. 
 
22.Priprema povrća, Rashladni sto, molimo Vas da potvrdite da je temperaturni režim +20C +80C (-2úC do 
+8úC) ? 
- да, температурни режим је од +2º C +8º C. 
 
23.Magacin, poz.6.Komora + , molimo Vas da potvrdite da je temperaturni režim -20C +80C (2úC8/+8úC) ? 
- да, температурни режим је од +2º C +8º C. 
 
24.Priprema i obrada testa i kolača, poz. 13.Digitalna vaga sa displejom, molimo Vas da potvrdite da je 
karakteristika “funkcija tare: do pola opsega merenja” u stvari: funkcija tare: do 14,995 kg, da karakteristiku 
“funkcija merenja komada” nije potrebno nuditi ? Isto i za vage na poz. 10 (Priprema mesa), poz. 2 (Hladna 
kuhinja), poz.5 (Priprema povrća) ? 
- Прихвата се функција таре до 14,995 kg, а функцију мерења комада је потребно понудити. 
 
25.Molimo Vas da potvrdite da se tekst : “Napomena: ojačati zidove na mestima postavljanja visećih ormarića” 
na str.29, “Napomena: ojačati zidove na mestima postavljanja parohvatača” na str. 34, “Napomena: ojačati 
zidove na mestima postavljanja konzolnih oceđivača”na str.39,  
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ne odnosi na ovaj postupak javne nabavke, jer su predmet javne nabavke DOBRA , nabavka i ugradnja 
(montaža) opreme a ne (građevinski) radovi ? 

- „Напомена: „ojačati zidove na mestima postavljanja visećih ormarića” na str.29, “Napomena: ojačati 
zidove na mestima postavljanja parohvatača” na str. 34, “Napomena: ojačati zidove na mestima 
postavljanja konzolnih oceđivača”na str.39“ не односи се на ову јавну набавку. 
 

 
 
 
 
 
 
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 


