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   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАРОДНА СКУПШТИНА 

   03 Број: 404-8/5-15-07                                                                

      26. 03. 2015. године 

              Б е о г р а д 

 

                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 

14/2015) доствљамо вам                

 

ОДГОВОР 
на питања из писаних захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде за  набавку 

потрошног електроматеријала, ЈНМВ  Бр. 5/15, примљених 24, 25. и 26. марта 2015. године         

                                       

 

П и т а њ а: 
 

1. Tačka 27.9 gereta šuko II, da li je to keramički utikač ili utičnica za rešo ? 
2. Tačka 29.44 koštano,ulje, koja mu je namena ( gde se primenjuje ) i da li može silikonsko ulje da se 
ponudi kao zamena? 
3. Tačka 29.9 TCY kabl - koji profil kabla ? 
4. Tačka 29.25 nazidna tropolna utičnica sa konektorima - da li je to telefonska utičnica i koji su konektori ?  
Da li su konektori ugrađeni u utičnicu i koliko komada ? 
5. Pitanja: 

r.b. Naziv j.m. 
kolic

ina 

Pitanja 

29.32. торекс комплет шрафцигера ком. 3 
Da li treba da bude za rad 

pod naponom 1000V?  

29.33. клешта за бланкирање ком. 1 
Da li treba da bude za rad 

pod naponom 1000V? 

29.34. 
комплет шрафцигера звездастих, "УНИОР" 
или одговарајуће  

компл. 2 
Koje dimanzije, 

koliko komada? 

29.35. 
комплет шрафцигера обичних, "УНИОР" 
или одговарајуће  

компл. 2 
Koje dimenzije, koliko 

komada? 

29.36. сечице "УНИОР" или одговарајуће  ком. 2 Koje dužine? 

29.37. комбинир клешта "УНИОР" или 
одговарајуће  

ком. 4 Koje dužine? 

29.38. пробна лампа "УНИОР" или одговарајуће  ком. 1 Koje dužine? 

29.40. шпицангле "УНИОР" или одговарајуће ком. 2 Koje dužine? 

29.41. крива клешта "УНИОР" или одговарајуће  ком. 2 Koje dužine? 

29.42. кримп клешта, универзална ком. 2 
Da li treba da bude za rad 

pod naponom 1000V? 

6. Na koji iznos se zaključuje ugovor? 

7. Poz 29.10 strana 39, poz 29.14, 29.20 ...   koje su količine u pitanju? 

8. Da li rok isporuke od 24h isključuje neradne dane i praznike? Da li je neophodan? 
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О д г о в о р: 
 

 

1. Тачка 27.9   - Керамичка утичница за решо. 

2. Тачка 29.44 - Служи за подмазивање финих (осетљивих) осовина  (некада се звало сајџијско 

уље), може и замена. 

3. Тачка 29.9    -Треба  кабл  50 х 2 х 0,5. 
4. Тачка 29.25 - Има две уграђене  RJ11 утичнице. 

 

5. Одговор:  

r.b. Naziv j.m. 
kolic

ina 

Одgovor 

29.32. торекс комплет шрафцигера ком. 3 
 

NE 

29.33. клешта за бланкирање ком. 1 
 

NE 

29.34. 
комплет шрафцигера звездастих, "УНИОР" 
или одговарајуће  

компл. 2 
5 kom. 

Od 80 mm do 200 mm 

29.35. 
комплет шрафцигера обичних, "УНИОР" 
или одговарајуће  

компл. 2 
5 kom. 

Od 80 mm do 200 mm 

29.36. сечице "УНИОР" или одговарајуће  ком. 2 120 mm 

29.37. комбинир клешта "УНИОР" или 
одговарајуће  

ком. 4 160 mm 

29.38. пробна лампа "УНИОР" или одговарајуће  ком. 1 160 mm 

29.40. шпицангле "УНИОР" или одговарајуће ком. 2 180 mm 

29.41. крива клешта "УНИОР" или одговарајуће  ком. 2 180 mm 

29.42. кримп клешта, универзална ком. 2 
 

NE 
 

6. Уговор се закључује на износ од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

7. Количине су дате у хиљадама. 

8. Искључује нерадне дане и празнике. 

 

 

                                                                                                                   КОМИСИЈА  

                                                                                                                     ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                                                                                               

Достављено:                                                                                              

- Одговор је објављен на Порталу јавних набавки 

   и на интернет страници Наручиоца. 


