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ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР” 
Република Србија 

26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26 

www.oktobar.co.rs 

Телефон: 013/440-800, Факс: 013/440-800 тастер 9 

Жиро-рачуни: 285-0274076590001-73, 160-9523-25, 205-1593-62 

Матични број: 08010072, ПИБ: 100911224 

e-mail: info@oktobar.rs 

k 

Број: 01-01-36/2020-9 

Датум: 19.10.2020. година 

ВРШАЦ 

 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ДОБАРА -  НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА 

Партија 2 - Резервни делови за теретна возила 

- друга фаза квалификационог поступка - 

ЈН БРОЈ 01-01-36/2020 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење Конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 

добара - Набавка резервних делова за одржавање возила и радних машина - Партија 2 - Резервни делови за теретна 

возила за потребе ЈКП „Други октобар“, Вршац, ЈН број 01-01-36/2020. 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15), заинтересовано 

лице у поступку јавне набавке добара - Набавка резервних делова за одржавање возила и радних машина - Партија 

2 - Резервни делови за теретна возила за потребе ЈКП „Други октобар“, Вршац, се обратило дана 19.10.2020. 

Наручиоцу, путем електронске поште, захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев, заведен 

код Наручиоца под бројем 01-01-36/2020-8. 

 

Питањe заинтересованог лица: 

 

Одговор Наручиоца: 

На основу члана 70. став 2. ЗЈН, Наручилац је навео све карактеристике тражених добара и није у обавези да 

наведе и каталошке бројеве тражених добара. 

 

Будући да немамо каталог произвођача возила додатна појашњења за сваку тражену ставку из КД су: 

- stavka br. 12 – RETROVIZOR KOMPLET LEVI MERCEDES ili odgovarajući - šta znači komplet 

retrovizora, s obzirom da u katalogu proizvođača to ne postoji; 

odgovor/pojasnjenje: u katalogu proizvodjaca vozila postoje pojedinacni delovi koji cine komplet 

retrovizora kao i objedinjena sifra svih delova koji cine komplet retrovizor (0018119116) 

- stavka br. 14 – SILEN BLOK  POLUGE NOSACA PRATEĆE OSOVINE MERCEDES ili odgovarajući- 

pojasniti kataloškom oznakom traženi deo;  

odgovor/pojasnjenje: kataloski broj je 9413230050 

- stavka br. 43 – KONEKTOR PREDNJEG KOCIONOG CREVA -VOSS    MERCEDES ili odgovarajući -po 

katalogu proizvođača ne postoji; 
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odgovor/pojasnjenje: u katalogu proizvodjaca vozila (Mercedes) postoji objedinjena stavka kociono 

crevo sa prikljuckom gde je na crtezu strelicom pokazan konektor creva (kao poseban deo) sa 

kataloskom oznakom 0009974834 

- - stavku br. 46 – ELEKTROMAGNETNA SPOJNICA ZA FAUN VARIOPRESS 518 (5221763) FAUN ili 

odgovarajući pojasniti kataloškom oznakom; 

- odgovor/pojasnjenje: u okviru opisa stavke dati su podaci o nadogradnji kao I kataloski broj 

elektromagnetne spojnice  (5221763) 

- - stavku br. 69 – ELEKTROMAGNETNI VENTIL KOMANDE HIDRAULIKE  (CAPRONI RH10021 024/00) 

CAPRONI ili odgovarajući- pojasniti kataloškom oznakom proizvođača vozila ili slikom, odnosno 

funkcijom ventila i mestom ugradnje; 

odgovor/pojasnjenje: u okviru opisa stavke dati su podaci o funkciji trazenog ventila, proizvodjaca 

ventila I njegov kataloski broj (CAPRONI RH10021 024/00)     

- stavke br: 130, 131, 132 i 133 – pojasniti kataloškom oznakom proizvođača vozila, s obzirom da se 

radi o nadogradnji vozila i isti se ne mogu prepoznati po broju šasije. 

odgovor/pojasnjenje: nismo u mogucnosti da damo kataloske brojeve trazenih stavki. Trazene 

stavke se odnose na pomocni motor za pokretanje nadogradnje Marke: Mercedes, tako da se trazene 

stavke (jer se odnose na motor I motornu grupu) I ne prepoznaju po broju sasije, kao sto ste naveli, 

vec po broju motora koji je dat u koloni 2: Подаци о типу/моделу/броју шасије/броју 

мотора/године производње - POMOĆNI MOTOR VOME:  44293210616630 

У вези са наведеним, Наручилац остаје при условима и захтевима дефинисаним Техничком спецификацијом / 

Конкурсном документацијом. 

 

Наручилац напомиње да се ради о појашњењу Конкурсне документације у циљу правилног припремања понуде. 

 

Рок за подношење понуда остаје непромењен: 23.10.2020. до 10:00 часова (члан 63. став 5). 

 

     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


