
Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално – финансијске послове 
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02.07.2018. године 
Б е о г р а д 
 

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања у поступку јавнe набавкe мале вредности добара: 
Дизалице за ауто радионицу, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 106/18 

 
ПИТАЊЕ 1: 
 
„Сходно јавној набавци дизалица за ауто радионицу интересује ме неколико ствари: 

- Позиција 1: Да ли је дозвољено понудити дизалицу са димензијама руку: предње 
(500/925мм) задње (740/1140 мм) (макс увучен положај/макс извучен положај) 

- Позиција 2: Да ли је дозвољено понудити за позицију 2 дизалицу максималне 
носивости до 3200 кг обзиром да је стандард носивости двостубних дизалица за 
путнички програм до 3200 кг? 

- Позиција 1 И 2: Да ли је дозвољено понудити асиметричне телескопске руке обзиром 
да су лакше за употребу, практичније за манипулацију звог габарита возила? 

- Позиција 3: Да ли је дозвољено понудити дизалицу носивости 4000 кг?“ 
 
ОДГОВОР 1: 
 
Питање: Позиција 1: Да ли је дозвољено понудити дизалицу са димензијама руку: предње 
(500/925мм) задње (740/1140 мм) (макс увучен положај/макс извучен положај) 
Одговор: Остајемо при траженим захтевима. 
 
Питање: Позиција 2: Да ли је дозвољено понудити за позицију 2 дизалицу максималне 
носивости до 3200 кг обзиром да је стандард носивости двостубних дизалица за путнички 
програм до 3200 кг? 
Одговор: Остајемо при траженим захтевима. 
 
Питање: Позиција 1 и 2: Да ли је дозвољено понудити асиметричне телескопске руке 
обзиром да су лакше за употребу, практичније за манипулацију звог габарита возила? 
Одговор: Могу се понудити асиметричне телескопске руке. 
 
Питање: Позиција 3: Да ли је дозвољено понудити дизалицу носивости 4000 кг? 
Одговор: Остајемо при траженим захтевима. 
 
ПИТАЊЕ 2: 
 
„Постављмао Вам следеца питања везана за јавну набавку мале врености добара: 
Дизалице за ауто радионицу, ЈН број 106/18: 
Позиција 1 И 2:  Да ли је дозвољено понудити дизалицу са мотором снаге 3,5 кW? 
Позиција 1 И 2: Да ли је дозвољено одступање од карактеристике “време дизања” обзиром 
да је релевантан податак који је индивидуалан од произвођача до произвођача? 
Позиција 3: Да ли је дозвољено понудити дизалицу са мотором снаге 2,6 кW? 
Позиција 3: Молим Вас да појасније димензију навоза И (дужина рампе) обзиром да сте 
навели да треба да буде дужине између 4,55 И 4,7 м (мин 4550 мм, маx 4700 мм) ?  



Дужина навоза је  према свим произвођачима између 800 И 1500 мм.  
Молим Вас да преправите конкурсну документацију“. 
 
ОДГОВОР 2: 
 
Питање: Позиција 1 и 2: Да ли је дозвољено понудити дизалицу са мотором снаге 3,5 кW? 
Одговор: Остајемо при траженим захтевима. 
 
Питање:Позиција 1 и 2: Да ли је дозвољено одступање од карактеристике “време дизања” 
обзиром да је релевантан податак који је индивидуалан од произвођача до произвођача? 
Одговор: Остајемо при траженим захтевима. 
 
Питање: Позиција 3: Да ли је дозвољено понудити дизалицу са мотором снаге 2,6 кW? 
Одговор: Остајемо при траженим захтевима. 
 
Питање: Позиција 3: Молим Вас да појасније димензију навоза и (дужина рампе) обзиром да 
сте навели да треба да буде дужине између 4,55 И 4,7 м (мин 4550 мм, маx 4700 мм) ? Дужина 
навоза је  према свим произвођачима између 800 И 1500 мм.  
Одговор: Тражена димензија се односи само на рампу као што мје наведено у захтеву. 

 

 

                                                                                                     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


