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Број: 05-753/6 
Дана, 10.08.2018. године. 
 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне 
документације бр. 753/4, за поступак јавне набавке бр. 1.1.8/2018 – ХТЗ опрема (у даљем 
тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: 
Комисија) наручиоца ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, у законском року објављује, 
свим заинтересованим лицима, 

 
 

Одговоре и појашњења на питања   
постављена од стране заинтересованих лица  

за поступак јавне набавке бр. 1.1.8/2018 – ХТЗ опрема 
 

 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно 
захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом 
одговор/појашњење на исто: 
 

И питање/захтев за појашњење: 
 
У конкурсној документацији за ЈНМВ 1.1.8/2018 -ХТЗ опрема, под редним бројем 19. 
Заштитне ципеле са челичном капом и челичним листом, наведено је да је ђон отпоран на 
течна горива од 8-12. 
С обзиром да је стандардом СРПС ЕН ИСО 20345 прописано је да је ђон отпоран на течна 
горива ако се његова запремина промени максимално 12% приликом потапања у изооктан 
током 24 сата, што значи да је мања промена запремине боља отпорност на течна горива, а 
питање гласи: 
 

 Шта значи 8-12, да ли се то односи на промену запремине 8-12% 
 

 Ако то значи 8-12% зашто је вредност ограничена 8-12, када је мања вредност 
промене запремине бољи квалитет ђона и да ли се могу понудити ципеле чији 
ћонови имају промену запремине мању од 8% 

 
 
 
 
 
 



Одговор: 
 
На основу постављених питања, Наручилац ће извршити одређене измене и допуне 
Конкурсне документације. 
 
 

за Комисију 
 

Јован Дукић с.р. 

 – члан Комисије 

 

Напомена: Овај документ на меморандуму  наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

 

 


