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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), дана 20.07.2020. године, Комисија за јавну набавку сачињава 

 

ПОЈАШЊЕЊА број 2 У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  

у поступку јавне набавке добара - мало ватрогасно возило за гашење      

шумских пожара и пожара на отвореном простору са пумпом за воду, 

резервоаром за воду, резервоаром за пенило, ватрогасном 

опремом која се складишти на возилу и другом опремом, 

јавна набавка број 1.1.2/2020 

 

Заинтересовано лице је дана 16.07.2020. године, путем е-mail-a поставило 

следећa питањa: 

 
ПИТАЊЕ бр. 8 
 
“У поглављу 3 Техничка спецификација у табели ТОЧКОВИ стоји податак наплатак: 7jx16 

Пнеуматици 265/75/R16. Увидом у техничку документацију, утврдили смо да једино возило 

Исузу Д-Макс испуњава ове карактеристике. Toyotina и возила других произвођача имају 

пнеуматике већих димензија. Зато Вас молимо, да ако сматрате да је ова примедба 

прихватљива измените овај услов у смислу додавања испред и других могућности 255/60 

R18 или брисањем овог захтева.“ 

 
ОДГОВОР бр. 8 
 

На основу техничких захтева коришћења овог возила у будућности, а то су пре свега 
„off-road“ услови, Наручилац ће изменити конкурсну документацију у делу који се односи на 
димензије пнеуматика тако што тражене димензије у техничкој спецификацији 
представљају минималне вредности: 

 
МИН: 265 ширина 
МИН: 75 висина 
МИН: пречник фелне R16  
МИН: А/Т тип теренске гуме 
 
Наиме, профил 75 је теренског карактера, где је дебљина гуме максимална и тиме 

се могућност оштећења пнеуматика, свлачења са фелне и др. у „off-road“  условима 
смањује на минимум. Уједно се тражи теренски профил гуме мин А/Т стандарда, са 
ојачаним бочним странама саме гуме. 

 
 Поштујући начело ефикасности и економичности врло је извесно да ће при 

коришћењу у екстремним условима често долазити до оштећења, а фелна димензија 16 
цола је јефтинија за каснију експлоатацију. 



 
Такође и гума димензија 16 цола је јефтинија у набавци од гума димензија 18 цола, 

а с озбиром да се због 4x4 погона гуме морају мењати минимално у пару, а идеално све 
четири истог типа, профила и димензија, укупна каснија експолоатација је јефтинија за 
корисника возила. 

 
Напомињемо да понуђени пнеуматик треба да буде укупног пречника мин 803 mm 

(колико је пречник тражене фелне), који може имати фелну и других димензија, али висина 
гуме због напред наведених  разлога мора бити мин 75 профила. 

 
         

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


