
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА  

Краљице Ане бб  

БЕОГРАД  

Број: 

 

Београд, Краљице Ане бб 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12 и 

14/2015), Комисија за јавну набавку сачињава:  

 

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара - 

гуме за возила – путнички, теренски и лаки транспортни програм  

(летњи и зимски пнеуматици),  редни број 44-1.1.9/1 
 

на писан захтев заинтересованог лица, упућеног путем електронске поште 18.08.2015. године:  

 

 1. Питање: Пошто је уместо Labeling листе пнеуматика произвођача може доставити 

ценовник произвођача из ког се може утврдити да понуђени пнеуматици задовољавају тражене 

карактеристике, Да ли то значи да се неморају доставити ни копије етикета пошто су то подаци 

који се такође налазе у ценовнику произвођача? 

             Одговор: Понуђачима је остављена могућност доказивања да понуђени пнеуматици 

задовољавају тражене караткеристике или путем достављања Kопија етикета по уредби EC 

1222/2009, измењено и допуњено са EC 228/2011 и EC 1235/2011, извор Европска Комисија о 

процени утицаја на SEC 2008 (2860) или достављњем Labeling листе пнеуматика произвођача по 

уредби EC 1222/2009, измењено и допуњено са EC 228/2011 и EC 1235/2011, извор Европска 

Комисија о процени утицаја на SEC 2008 (2860). Наручилац ће такође, прихватити сваки документ 

произвођача из кога се може недвосмислено утврдити да понуђени пнеуматици задовољавају 

тражене карактеристике према уредби ЕС 1222/2009, измењено и допуњено са ЕС 228/2011 и ЕС 

1235/2011, извор Европска Комисија о процени утицаја на SEC 2008 (2860). Уколико понуђач 

достави Labeling листе или други документ произвођача пнеуматика којим доказује да понуђени 

пнеуматици задовољавају тражене караткеристике, није у обавези да достави Kопија етикета за те 

пнеуматике. Приликом испоруке сваку испоручену гуму треба да прати гарантни лист и етикета 

(осим за пнеуматик из ставке под редним бројем 54 из спецификације) по уредби EC 1222/2009, 

измењено и допуњено са EC 228/2011 и EC 1235/2011, извор Европска Комисија о процени утицаја 

на SEC 2008 (2860) 

 

 

  

 

     Заменик члана Комисије за јавну набавку                                                                                                                                          

            Владимир Лацић 

 

 


