
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА  

Краљице Ане бб  

БЕОГРАД  

Број: 

Дана: 

Београд, Краљице Ане бб 

 

 

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

Комисија за јавну набавку сачињава:  

 

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде  

за јавну набавку - гуме за возила - путнички,  

теренски и транспортни програм, редни број 32-6/1 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште 28. марта 2014. 

године:  

 

1. Питање: У обрасцу техничке спецификације под редним бројем 46. из табеле 

навеле сте димензију гуме 255/70R 15C, са минималним индексом брзине R, молимо за 

проверу тачности тражене димензије, обзиром на тражени индекс брзине R и ознаку C, 

мислимо да се ради о димензији гуме 225/70R 15C, полутеретној и да је ту начињена грешка 

у уносу димензије ове ставке?  

 1. Одговор: За добро под редним бројем 46. начињена је грешка у ознаци 

димензије гуме и индекса брзине, тако да за добро под редним бројем 46. треба понудити 

гуму димензија 255/70R15 са минималним индексом брзине Н. 

2. Питање: Под редним бројем 53. нацедена је димензија 7.50R16 у траженом индексу 

L, да ли се мисли на полутеретну гуму или се ради о димензији 4х4 за џип марке Land Rover?        

2. Одговор:  За добро под редним бројем 53. из спецификације ради се о 

полутеретној гуми. 

3. Питање: У делу спецификације која се односи на зимске гуме, под редним 

бројевима 94 и 95, тражене су димензије 245/45R18 и 245/50R18 у минималним индексима 

брзине W, обзиром да ни код једног произвођача нисмо успели да пронађемо ове димензије 

зимских гума са траженим индексом, дали је могуће ове две димензије зимских гума 

понудити у индексима брзине V, иначе које се могу понудити и наћи?  

3. Одговор:  За добра под редним бројем 94. и 95. из спецификације начињена је 

грешка у ознаци индекса брзине, тако да за добра под редним бројем 94. и 95. из 

спецификације индекс брзине треба да износи V.  

 

 

       Председник Комисије за јавну набавку                                                                                                                                          

   Милан Ђаконовић 

 

 


