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 ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

Прерадовићева 2 

тел/фаx: +381 021/431-144; 

ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  ЕППДВ:132716493 

 

Деловодни број: 1476/1-1 

Датум: 17.01.2020. 

 

На основу члана 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама, а по Захтеву за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације достављеног од стране 

заинтересованог лица, заведеног под бројем 58 од 15.01.2020. год. којим се траже додатна 

појашњења у вези са припремањем понуде по позиву број 92/19, објављеном на Порталу 

јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу службених гласила РС и база 

прописа дана 31.12.2019. за јавну набавку добара: Гуме - пнеуматици 2019. год. у отвореном 

поступку, наручиоца ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин, комисија за јавну набавку, у року 

предвиђеном за подношење понуда доноси: 

 

I  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

 

 

ПИТАЊЕ: 

„Партија 1 Ставка 25 

650/75-26 
Да ли се ради о истој димензији као на позицији број 6 обзиром да ова димензија 650/75-

26 не постоји? Ако треба понудити димензију 620/75-26 (23,1-26) да ли такође треба  

понудити гуму за рад у шумарству?“ 

Одговор: Ради се о истој димензији на позицији број  6, одговара димензија 620/75-26 (23,1-

26) и гума треба да је форест за рад у шумарству. 

ПИТАЊЕ: 

„Партија 2 Ставка 5 

405/70Р20 
Да ли понуђачи могу понудити и дијагоналне гуме 405/70-20 обзиром да захтевате гуму са 14 

плата? Ознака платана карактеристична је за дијагоналне гуме.“ 

Одговор: Могу бити понуђене и дијагоналне гуме. 

ПИТАЊЕ: 

„Партија 4 Ставка 20 

340/65 Р18 ПР14  

Да ли треба понудити гуму за приколицу са индексом носивости 145Е? Носивост радијалних 

гума се углавном не обележава бројем платана већ индексом носивости.“  



Page 2 of 2 

 

Одговор: Могу бити понуђене гуме са индексом носивости 145Е.  

ПИТАЊЕ: 

„Партија 4 Ставка 21 

185/75 Р16Ц ПР12.  

Ове гуме се производе у индексу 104/102Р. Да ли понуђачи треба да понуде гуму са 

индексом носивости 104/102Р? Индекс носивости код радијалних гума се углавном изражава 

кроз индекс носивости а не кроз број платана“ 

Одговор: Могу бити понуђене гуме са индексом носивости 104/102Р.  

 

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                 Бранко Панџић, дипл.инж.шум. 

 

 

 

 

 

 

 

Доставити: 

- на Порталу јавних набавки; 

- на Интернет страници Наручиоца; 

- Сектору за комерц.послове и маркетинг; 

- Архиви ЈП. 


