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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ 
НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 23/16 - НАБАВКА АУТОГУМА ЗА 

МОТОРНА ВОЗИЛА РХМЗ-А 
 

 
За јавну набавку мале вредности бр. 23/16 – Набавка аутогума за моторна возила РХМЗ-
а, постављено је следеће питање понуђача: 

 
 
Питањe 1: 

 
“ Pozicija broj 1 – dimenzija 245/75R16 Za koju nametnu je ovo vozilo? Da li se radi o dzipovskom vozilu 
ili teretnom? Da li je u pitanju dzipovska guma ili C guma? Ako je dzipovska onda je prema nasim 
saznjima indeks nosivosti za ovu dimenziju u zimskoj varijanti 111 S ili 120Q , a ako je C guma onda 
indeks nosivosit oznacava sa dva broja kao sto ste Vi naveli  - 114/111.“ 
 

Одговор 1: 
 
 Ауто гума је намењена да се користи на возилу са погоном 4 х 4. У техничким 
карактеристикама су тражене минималне карактеристике, тако да се прихвата 
ауто гума са ознаком индекса носивости 111 S или 120Q. 
 
 

Питањe 2: 
 

 “Pozicija broj 2 – 235/75R15 . Prema nasim saznanjima za zimsku varijantu ove dimenzije maksimalni 
indeks brzine je T. U H se rade samo letnje gume u ovoj dimenziji. Da nije ovde doslo do tehnicke 
greske?” 

 
 

Одговор 2: 
  

У конкурсној документацији нису тражене зимске гуме, већ M+S које су намењене за све 
сезоне.  
 
Образложење дато на интернету: 
 

“M +S ознака на ауто гумама: 
 
Ако не знате значење ових ознака на гумама, знајте да ни највећим европским продавцима 
гума то није потпуно јасно. Разлог је што ни у ЕУ не постоји законски прописана 
дефиниција зимских гума. Ипак, ЕСЕ пропис бр. 30 EU директиве 92/23 и §36 немачког 
Strassenverkehrs-Zulassungs Ordnung (немачки саобрачајни прописи), кажу да би зимске 
гуме требало увек да носе ознаку M+S (Mud & Snow), M&S ili M.S.  То значи, да се све 
гуме с тим ознакама, укључујући и неке летње, у Немачкој, могу сматрати одговарајућим 
зимским гумама. Међутим, ознака M+S не значи да је гума обавезно зимска, може бити 
зимска или гума за све сезоне.”  
 

 
           за Комисију за јавну набавку         

                   Братислав Татић, дипл. инж. 
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