
 

 

                     
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАРОДНА СКУПШТИНА 
   03 Број: 404-8/22-18-11                                                          
      09.11.2018. године 
          Б е о г р а д 
 
 
                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 
14/15 и 68/15) доствљамо вам                

 
 

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

добара – набавка потрошног материјала за одржавање објеката Народне скупштине 

Републике Србије 

. 

ЈН бр.  22/18 
 
  
                  

П и т а њ a: 
 

1. Poštovani, u odgovoru koji ste objavili na Portalu javnih nabavki 06.11.2018., a odgovor se 
odnosi na Pitanje broj 1, "1. Овим стандардом (ISO 9001 : 2015) се специфицирају захтеви за 
систем менаџмента квалитетом онда када организација треба да покаже своју способност 
да доследно обезбеђује производ или услугу који испуњавају захтеве корисника и 
примењивих закона и осталих прописа."  
Ako Vam je u interesu da dobavljač dostavljanjem ovog standarda 
dokazuje sposobnost  doslednog obezbeđivanja proizvoda i usluga, zbog čega ovaj standard 
zahtevate samo za Partiju broj 3, zbog čega to nije dodatni uslov za Partije 1. i 2.? 
 
 

2. Ovim Vam šaljemo sugestije vezano za nepravilnosti konkursne dokumentacije i zahtev za 

pojašnjenje vezano za ispunjenje dodatnih uslova konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 

JN 22/18 - Nabavka potrošnog materijala za održavanje objekata Narodne Republike Srbije - 

Partija 2 - Elektromaterijal: 

 

1. Da li je obavezna autorizacija i prevođenje sertifikata ili dokaza da su sijalice A i A+ razreda 

za  Partiju 2? 

 

2. Molimo za ispravku stranice br.31 konkursne dokumentacije, s obzirom da usled promena 

stavki u dokumentaciji, odnosno izbacivanjem dupliranih identičnih artikala, izmenjeni deo tabele 

na stranici ne sadrži artikle br. 6.02. ; 6.03. ; 8.01. ; 8.02. a tabele iz konkursne dokumentacije ne 

možemo sami menjati zbog formata dokumentacije i preglednosti ponude. 

 

 
 



 

 

 
 

 
О д г о в о р и: 

 
 

1. Наручилац остаје при додатном услову који је навео у конкурсној документацији, односно да само 

за Партију бр.3 тражи стандард  ISO 9001 : 2015.  
 

2. 1.Ауторизација је обавезна, сертификати и докази не морају да се преводе. 

 

 

2.2. Након избацивања дуплираних ставки Oбразац понуде са структуром цене у конкурсној 

документацији за Партију 2 сада гласи: 
Табела дата под тачком 5) ПОНУДА са обрасцом структуре цене ЗА ПАРТИЈУ 2 –  
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ. 

 

                                                                         

                                                                                                       КОМИСИЈА   ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

                                                                                                                      

  Напомена: 

Одговор је објављен на Порталу  јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

  Одговор  на питањe и појашњење имају карактер саставног дела конкурсне документације 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

          5) ПОНУДА са обрасцом структуре цене ЗА ПАРТИЈУ 2 –  ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 
 

 
НАЗИВ  Произвођач  

Јед.  

мере  

Јединична 

цена  без 

ПДВ-а  

Јединична 

цена  са 

ПДВ-ом  
1  2  3  4  6  7  

 ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ      

 1. СИЈАЛИЦЕ ЗА ГРЛО Е-27:      

1.01.  Sijalica inkadesentna (standardna) bistra A50220v/25 W, “General electric”, “Tungsram” ili 

одговарајуће 
 ком.    

1.02.  Sijalica inkadesentna (standardna) bistra A50 220v/40 W, “General electric”, “Tungsram” ili 

одговарајуће 
 ком.    

1.03.  Sijalica inkadesentna (standardna) bistra A50 220v/60 W, “General electric”, “Tungsram” ili 

одговарајуће  
 ком.    

1.04.  Sijalica inkadesentna (standardna) bistra A50 220v/75 W, “General electric”, “Tungsram” ili 

одговарајуће 
 ком.    

1.05.  Sijalica inkadesentna (standardna) bistra A50 220v/100W, “General electric”, “Tungsram” ili 

одговарајуће  
 ком.    

1.06.  Sijalica inkadesentna (standardna) bistra A60 220v/150 W, “General electric”, “Tungsram” ili 

одговарајуће 
 ком.    

1.07.  Sijalica inkadesentna (mala kugla) bistra A60 220v/150 W, “General electric”, “Tungsram” ili 

одговарајуће 
 ком.    

1.08.  Sijalica inkadesentna (mala kugla) mat A50 220v/75 W, “General electric”, “Tungsram” ili 

одговарајуће 
 ком.    

1.09.  Sijalica inkadesentna (mala kugla) mat A50 220v/100 W, “General electric”, “Tungsram” ili 

одговарајуће 
 ком.    

1.10.  Sijalica REFLEKTA R50 60W E-27 230V “General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

 2. СИЈАЛИЦЕ ЗА ГРЛО Е-14:      

2.01.  Sijalica sveća (minjon) bistra 220v/40 W, “General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

2.02.  Sijalica sveća (minjon) bistra 220v/60 W, “General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

2.03.  Sijalica sveća (minjon) mat 220v/40 W, “General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

2.04.  Sijalica sveća (minjon) mat 220v/60 W, “General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

2.05.  Sijalica sveća 40W E-14 230V UVIJENA, “General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

 3. ЛЕД СИЈАЛИЦЕ:      



 

 

3.01.  LED Sveća 5W/830 E14 470lm , “General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

3.02.  LED SIJALICA MODEL BRIGHT STIK 16W/830 1521lm E27 1/15 “General electric”, “Tungsram” ili 

одговарајуће 
 ком.    

3.03.  LED GLS RT 5W/827 GLOBE G80 E27 640lm,”Sylvania”, “General electric”,“Tungsram” ili 

одговарајуће 
 ком.    

3.04.  LED GLS RT 7,5W/827 GLOBE G120 E27 1000lm ,”Sylvania”, “General electric”,“Tungsram” ili 

одговарајуће 
 ком.    

3.05.  ADVANCE-30W-E27-T100-PLS-3000K- LEDSIJALICA  ком.    

3.06.  ACK-ADVANCE-40W-E27-T100-PLS-3000K- LEDSIJALICA  ком.    

3.07.  LED SVETILJKA STRELA 12W/830 1100lm 881,5mm , “General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

3.08.  LED panel okrugli nadgradni 18W 1170lm 3000K 120° “Inesa”,”Sylvania” ili sl. одговарајуће  ком.    

3.09.  LED GU10 6W/830 38° 405lm “Inesa”,”Sylvania” ili одговарајуће  ком.    

3.10.  LED G4 2W/830 220-240V 130lm  ком.    

3.11.  LED GU10 7W/865 38° 580lm G3 “Inesa”,”Sylvania” ili одговарајуће  ком.    

 4. ХАЛОГЕНЕ СИЈАЛИЦЕ:      

4.01.  Halogene sijalice ubodne Štapići130W. R7S 117.6 “General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

4.02.  Halogene sijalice ubodne Štapići100W. R7S 78.3 “General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

4.03.  Halogene kapsule UV-control G4, 12V, 20W, “General electric”,”Sylvania” ili одговарајуће  ком.    

4.04.  Halogene kapsule UV-control G4, 12V, 10W, “General electric”,”Sylvania” ili одговарајуће  ком.    

4.05.  HALOGENA MR16 12V 50W GU5.3 38° “General electric”,”Sylvania” ili одговарајуће  ком.    

4.06.  Halogene sijalice ubodne Štapići100W. R7S 78.3 “General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

4.07.  тип "MASTER LINE" ES 45W/12V/36°, GU 5,3, 2850cd, или одговарајуће   ком.    

 5. ФЛУО-СИЈАЛИЦЕ (ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА Б или боље):      

5.01.  FLUO CEV 18W/54 6500K L= 600 “General electric”,”Sylvania” ili одговарајуће  ком.    

5.02.  FLUO CEV 36W/54 6500K L=1200 “General electric”,”Sylvania” ili одговарајуће  ком.    

5.03.  FLUO CEV 58W/54 6500K L=1500 “General electric”,”Sylvania” ili одговарајуће  ком.    

5.04.  FLUO CEV 58W/840 LUXLINE PLUS “General electric”,”Sylvania” ili одговарајуће  ком.    

 6. МЕТАЛ-ХАЛОГЕНЕ СИЈАЛИЦЕ:      

6.01.  Metal halogena Arcstream™ARC -TD 150W /UVC/ 742 Rx7s-24 12000lm 12000h “General 

electric”,”Sylvania” ili одговарајуће 
 ком.    

6.02.  Metal halogena Arcstream™ARC -TD 70W /UVC/ 742 Rx7s-24 5500lm 12000h “General  ком.    



 

 

electric”,”Sylvania” ili одговарајуће 

6.03.  тип BRITE SPOT ES 50, 35W, за грло GX10, "SILVANIA" или одговарајуће   ком.    

 7. СИЈАЛИЦЕ       

7.01.  COMPACT PL-C/2P, 18W/840, G24d-2, “General electric”,”Sylvania” ili одговарајуће  ком.    

7.02.  LED SIJALICA MODEL BRIGHT STIK 15W/830 1521lm E27 1/15 “General electric”, “Tungsram” ili 

одговарајуће 
 ком.    

7.03.  LED SIJALICA MODEL BRIGHT STIK 12W/830 1055lm E27 1/15 “General electric”, “Tungsram” ili 

одговарајуће 
 ком.    

7.04.  LED SIJALICA MODEL BRIGHT STIK 7W/830 550lm E14 1/15 “General electric”, “Tungsram” ili 

одговарајуће 
 ком.    

7.05.  LED 7W /830 /100-240V  “General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

7.06.  COMPACT FLUO , 26W/840, G24d-3, “General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

7.07.  COMPACT FLUO, 26W, 840, 4P, General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

7.08.  COMPACT FLUO, 42W, 840, 4P, "General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

7.09.  LED Mercury 35W /730 A+E27" General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

7.10.  LED GLS 15W/830 E27 A65 1350lm tip sl Elektro  ком.    

7.11.  LED Kugla 5,5W 2700K" General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

 8. СТАРТЕРИ ЗА ФЛУО СВЕТИЉКЕ:      

8.01.  S2, 4-22W, “General electric”,”Sylvania” ili одговарајуће  ком.    

8.02.  S10, 4-65W, “General electric”,”Sylvania” ili одговарајуће  ком.    

 9. ФАСУНЗИ:      

9.01.  керамички Е-27   ком.    

9.02.  бакелитни Е-14, дужи   ком.    

9.03.  држач флуо цеви без стартера   ком.    

9.04.  држач флуо цеви са стартером   ком.    

9.05.  грло за халогену сијалицу, GU 5.3   ком.    

9.06.  грло за халогену сијалицу, GU 10   ком.    

9.07.  грло за метал-халогену сијалицу,   ком.    

9.08.  грло за капсулу сијалице G4   ком.    

 10. ОСИГУРАЧИ:      

10.01.  аутоматски троми, тип Ц, 10А, "general electric" или одговарајуће   ком.    



 

 

10.02.  аутоматски троми, тип Ц, 16А, "general electric" или одговарајуће   ком.    

10.03.  аутоматски троми, тип Ц, 25А, "general electric" или одговарајуће   ком.    

10.04.  ножасти, NV1 125А   ком.    

10.05.  ножасти, NV1 100А   ком.    

10.06.  ножасти, NV1 80А   ком.    

10.07.  ножасти, NV1 63А   ком.    

10.08.  ножасти, NV1 50А   ком.    

10.09.  ножасти, NV1 25А   ком.    

10.10.  ETI топиви патрон 6А   ком.    

10.11.  ETI топиви патрон 10А   ком.    

10.12.  ETI топиви патрон 16А   ком.    

10.13.  ETI топиви патрон 20А   ком.    

10.14.  ETI топиви патрон 25А   ком.    

10.15.  ETI топиви патрон 35А   ком.    

10.16.  ETI топиви патрон 50А   ком.    

10.17.  ETI топиви патрон 63А   ком.    

 11. ПОДНОЖЈЕ ОСИГУРАЧА:       

11.01.  NV1, 200А   ком.    

11.02.  NV2, 400А   ком.    

11.03.  NV3, 600А   ком.    

11.04.  NV0, 50А   ком.    

 12. ПОСТОЉЕ ОСИГУРАЧА:      

12.01.  EZN 25А   ком.    

12.02.  EZN 63А   ком.    

 13. КОНТАКТ ШРАФОВИ:      

13.01.  за осигурач 6А   ком.    

13.02.  за осигурач 10А   ком.    

13.03.  за осигурач 16А   ком.    

13.04.  за осигурач 25А   ком.    

13.05.  за осигурач 35А   ком.    



 

 

13.06.  за осигурач 50А   ком.    

13.07.  за осигурач 63А   ком.    

 14. ПРИГУШНИЦЕ - ТРАФОИ - ПРЕДСПОЈНЕ СПРАВЕ:      

14.01.  18W, за флуо, MEHANIČKA, VOSSLOH SCHWABE или одговарајуће  ком.    

14.02.  36W, за флуо, MEHANIČKA, VOSSLOH SCHWABE или одговарајуће  ком.    

14.03.  58W, за флуо, MEHANIČKA, VOSSLOH SCHWABE или одговарајуће  ком.    

14.04.  Trafo 220/12+60VA,    ком.    

14.05.  предспојна справа тип "PROMONT”, "SYLVANIA" или одговарајуће   ком.    

 15. КАБЛОВИ И ЖИЦЕ:      

15.01.  PPL 2*0,75 mm2   m    

15.02.  PPL 3*1 mm2   m    

15.03.  PPL 2*1,5 mm2   m    

15.04.  PPL 3*1,5 mm2   m    

15.05.  PPL 3*2,5 mm2   m    

15.06.  PPY 3*1,5 mm2   m    

15.07.  PPY 3*2,5 mm2   m    

15.08.  PPY 5*2,5 mm2   m    

15.09.  GGJ 5*1,5 mm2   m    

15.10.  GGJ 3*1,5 mm2   m    

15.11.  GGJ 2*1 mm2   m    

15.12.  GGJ 3*1 mm2   m    

15.13.  PVC-PF жица 4 mm2   m    

15.14.  PVC-PF жица 2,5 mm2   m    

15.15.  силиконска жица 1,5 mm2   m    

15.16.  силиконска жица 2,5 mm2   m    

15.17.  силиконска жица 4 mm2   m    

15.18.  EPN 2*2,5 mm2   m    

15.19.  EPN 3*2,5 mm2   m    

15.20.  EPN 5*2,5 mm2   m    

15.21.  кабл гумени 3*2,5 mm2   m    



 

 

15.22.  кабл гумени 5*2,5 mm2   m    

 16. КЛЕМЕ:      

16.01.  бакелитне, редне, 2,5 mm2   ком.    

16.02.  бакелитне, редне, 4 mm2   ком.    

16.03.  бакелитне, редне, 6 mm2   ком.    

16.04.  "шкарине" петополне, 6 mm2   ком.    

16.05.  "'шкарине" четворополне, 16 mm2   ком.    

16.06.  "'шкарине" четворополне, 35 mm2   ком.    

 17. ПАПУЧИЦЕ:      

17.01.  бакарне цевасте-окасте, 4 mm2   ком.    

17.02.  бакарне цевасте-окасте, 6 mm2   ком.    

17.03.  бакарне цевасте-окасте, 10 mm2/Ø6mm   ком.    

17.04.  бакарне цевасте-окасте, 16 mm2   ком.    

17.05.  виљушкасте, 4 mm2   ком.    

17.06.  виљушкасте, 6 mm2   ком.    

17.07.  виљушкасте, 10 mm2   ком.    

 18. БУКСНЕ:      

18.01.  челичне "женске" са изолацијом, 6 mm2   ком.    

18.02.  челичне "мушке" са изолацијом, 6 mm2   ком.    

18.03.  женске 2,5 mm2  ком.    

18.04.  игличасте 2,5 mm2  ком.    

18.05.  игличасте 4 mm2  ком.    

 19. ПРЕКИДАЧИ:      

19.01.  обични у зид, "ALING CONEL" или одговарајуће   ком.    

19.02.  серијски у зид, " ALING CONEL " или одговарајуће   ком.    

19.03.  наизменични у зид, " ALING CONEL " или одговарајуће   ком.    

19.04.  трополни гребенасти 2G 25-10-U   ком.    

19.05.  трополни гребенасти 2G 40-10-U   ком.    

19.06.  трополни гребенасти 2G 63-10-U   ком.    

19.07.  CN склопка (контактoр) 16А (3+1)   ком.    



 

 

19.08.  међугајтански   ком.    

19.09.  кип у зид   ком.    

19.10.  OG обичан ALING CONEL  ком.    

19.11.  OG серијски ALING CONEL  ком.    

19.12.  OG наизменични ALING CONEL  ком.    

19.13.  прекидач са лампом за продужне каблове (0-1)   ком.    

 20. УТИЧНИЦЕ:      

20.01.  шуко II у зид, керамички, " ALING CONEL " или одговарајуће   ком.    

20.02.  шуко II у зид дупла, " ALING CONEL " или одговарајуће   ком.    

20.03.  шуко II "OG" са поклопцем, " ALING CONEL " или одговарајуће   ком.    

20.04.  шуко III у зид, керамички, " ALING CONEL " или одговарајуће   ком.    

20.05.  шуко III OG, силуминска, " ALING CONEL " или одговарајуће   ком.    

 21. ВИЉУШКЕ:      

21.01.  шуко II-G, " ALING CONEL " или одговарајуће   ком.    

21.02.  шуко II, заштићена од воде, гумена, " ALING CONEL " или одговарајуће   ком.    

21.03.  шуко III-G, " ALING CONEL " или одговарајуће   ком.    

 22. КУПЛУНГ СПОЈКА:      

22.01.  куплунг спојка   ком.    

 23. ТЕРМОСТАТИ:      

23.01.  термостат за бојлер, радни   ком.    

23.02.  термостат за бојлер,сигурносни  ком.    

23.03.  термостати за уљне радијаторе   ком.    

23.04.  термостати за ТА пећи   ком.    

 24. ПРОДУЖНИ КАБЛОВИ:      

24.01.  дужине 3м, три шуко утичнице, са прекидачем  ALING CONEL  ком.    

24.02.  дужине 5м, три шуко утичнице, са прекидачем ALING CONEL  ком.    

24.03.  дужине 3м, пет шуко утичница, са прекидачем ALING CONEL  ком.    

24.04.  дужине 5м, пет шуко утичница, са прекидачем ALING CONEL  ком.    

24.05.  дужине 5м, пет шуко утичница, са преднапонском заштитом и прекидачем   ком.    

24.06.  преднапонска заштита за продужни кабл   ком.    



 

 

 25. КЛЕМЕ ЗА АКУМУЛАТОРЕ:      

25.01.  за позитивни пол   ком.    

25.02.  за негативни пол   ком.    

 26. ОСТАЛО:      

26.01.  дозне "OG" са 6 увода   ком.    

26.02.  PVC изолир трака, 10 m   ком.    

26.03.  одвијач спреј, 200 ml   ком.    

26.04.  контакт спреј WD40, 200 ml   ком.    

26.05.  опал кугле, праве   ком.    

26.06.  опал кугле, косе   ком.    

26.07.  бургија за метал 3,2 mm   ком.    

26.08.  бургија за метал 4 mm   ком.    

26.09.  бургија за метал 5 mm   ком.    

26.10.  бургија за метал 6 mm   ком.    

26.11.  бургија за метал 8 mm   ком.    

26.12.  бургија за метал 10 mm   ком.    

26.13.  бургија за метал 12 mm   ком.    

26.14.  камен за сечење за малу брусилицу Ø115mm x 1mm   ком.    

26.15.  камен за сечење за малу брусилицу Ø115mm x 1.5mm   ком.    

26.16.  камен за сечење за малу брусилицу Ø115mm x 2mm   ком.    

26.17.  камен за брушење за малу брусилицу Ø115mm x 2mm   ком.    

26.18.  бонсек платна   ком.    

26.19.  
Флуоресцентна светиљка 2х18W, водонепропусна за монтажу у влажним просторијама, од 

противпожарног материјала (самогасивог), са бистрим дифузором ("TREVOS" тип "PRIMA" или 

одговарајуће)  

 
ком.  

  

26.20.  
Флуоресцентна светиљка 2х36W, водонепропусна за монтажу у влажним просторијама, од 

противпожарног материјала (самогасивог), са бистрим дифузором ("TREVOS" тип "PRIMA" или 

одговарајуће)  

 
ком.  

  

26.21.  Светиљке 1х18W ("COMMEL" тип "СТРЕЛА" или одговарајуће)   ком.    

26.22.  Светиљке 1х36W ("COMMEL" тип "СТРЕЛА" или одговарајуће)   ком.    

26.23.  Флуоресцентна светиљка BRIO PREMIUM GR8 16W "General electric" или одговарајуће   ком.    



 

 

 ПТТ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНИЧАРЕ      

 27: ФАБРИЧКИ КАБЛОВИ      

27.01.  AV кабл SCART (мушки) на SCART (мушки), дужина 2.0 m   ком.    

27.02.  AV кабл SCART (мушки) na 3 x CINCH (мушки), дужина 1.5 m   ком.    

27.03.  Кабл 2 x CINCH мушки на 2 x CINCH (мушки), дужина 5 m   ком.    

27.04.  Микрофонски мултикор кабл, 8 XLR улаза/излаза, дужина 15 m   ком.    

 28: КАБЛОВИ      

28.01.  PVC жица 2*0.5 mm2  m    

28.02.  флат кабл (четворожилни)   m    

28.03.  коаксијални кабл RG6   m    

28.04.  UTP кабл CAT 5E, 305 m   кутија    

28.05.  Микрофонски кабл 2х0,68 ширмовани   m    

 29: УТИЧНИЦЕ      

29.01.  антенски утикач, кабловски под углом, мушки    ком.    

29.02.  антенски утикач, кабловски под углом, женски   ком.    

29.03.  F конектор за коаксијални кабл RG6    ком.    

29.04.  конектор четворопински RJ-11   ком.    

29.05.  конектор шестопински RJ-12   ком.    

29.06.  конектор осмопински RJ-45   ком.    

29.07.  модул UTP категорије 5е   ком.    

29.08.  Стерео утичница 3,5 mm (метална, мушка)   ком.    

29.09.  Стерео утичница 6,3 mm (метална, мушка)   ком.    

29.10.  Моно утичница 3,5 mm (мушка, под углом)   ком.    

29.11.  Моно утичница 6,3 mm (метална, мушка)   ком.    

29.12.  BNC мушки за RG58 (за кримповање)   ком.    

29.129.  BNC мушки за RG59 (за кримповање)   ком.    

29.14.  XLR утичница, женска, за кабл   ком.    

29.15.  XLR утичница, мушка, за кабл   ком.    

29.16.  CINCH конектор, женски, за кабл   ком.    



 

 

 30: АДАПТЕРИ      

30.01.  Адаптер RCA/Scart са Input/Output прекидачем   ком.    

30.02.  Адаптер моно 6.3 mm мушки на CINCH женски   ком.    

30.03.  Адаптер XLR (CANON) женски на моно 6.3 mm мушки   ком.    

30.04.  Адаптер XLR (CANON) мушки на XLR (CANON) мушки   ком.    

30.05.  Адаптер RCA (CINCH) мушки на 2xRCA (CINCH) женски   ком.    

30.06.  Адаптер BNC (женски) - BNC (женски)   ком.    

 31: АЛАТ      

31.01.  унимер инструмент, "ИСКРА" или одговарајуће   ком.    

31.02.  гарнитура имбус кључева са Т ручицом, "УНИОР" 964/13АSOS или одговарајуће   ком.    

31.03.  чекић 150 гр   ком.    

31.04.  торекс комплет шрафцигера, 7 ком, "УНИОР" 621CS7E или одговарајуће   ком.    

31.05.  клешта за бланкирање   ком.    

31.06.  комплет шрафцигера звездастих, "УНИОР" или одговарајуће   кпл.    

31.07.  комплет шрафцигера обичних, "УНИОР" или одговарајуће   кпл.    

31.08.  сечице "УНИОР" или одговарајуће   ком.    

31.09.  комбинир клешта "УНИОР" или одговарајуће   ком.    

31.10.  шпицангле "УНИОР" или одговарајуће   ком.    

31.11.  крива клешта "УНИОР" или одговарајуће   ком.    

31.12.  кримп клешта, универзална   ком.    

31.13.  кофер метални за алат   ком.    

31.14.  контакт спреј, 200 ml   ком.    

31.16.  уље моторно SAE 30   лит.    

31.17.  пробна лампа, "УНИОР" или одговарајуће   ком.    

 32: ТИНОЛ      

32.01.  тинол жица 0.8 mm   kg    

 33: ИСПРАВЉАЧ      

33.01.  исправљач за PAP 2T IP PHONE CISKO SPA 504, 502 5,14V 2A   ком.    

 34: БАТЕРИЈЕ (АКУМУЛАТОРИ)      

34.01.  батерије 1,2V, акумулаторске AAA Senao   ком.    



 

 

34.02.  батерије 1,2V, акумулаторске AA Senao   ком.    

34.03.  батерије 9V, акумулаторске READY TO USE   ком.    

 35: БУЖИР      

35.01.  термо бужир Ø 2 mm   m    

35.02.  термо бужир Ø 4 mm   m    

35.03.  термо бужир Ø 6 mm   m    

35.04.  термо бужир Ø 8 mm   m    

35.05.  термо бужир Ø 10 mm   m    

35.06.  термо бужир Ø 12 mm   m    

35.07.  термо бужир Ø 14 mm   m    

35.08.  термо бужир Ø 16 mm   m    

35.09.  термо бужир Ø 18 mm   m    

35.10.  термо бужир Ø 20 mm   m    

35.11.  термо бужир Ø 22 mm   m    

35.12.  термо бужир Ø 24 mm   m    

35.13.  термо бужир Ø 26 mm   m    

35.14.  термо бужир Ø 28 mm   m    

 36: ВЕЗИЦЕ      

36.01.  Пластичне везице 2.5/100   ком.    

36.02.  Пластичне везице 2.5/200   ком.    

36.03.  Пластичне везице 2.5/300   ком.    

36.04.  Пластичне везице 3.6/200   ком.    

36.05.  Пластичне везице 3.6/300   ком.    

36.06.  Пластичне везице 3.6/400   ком.    

36.07.  Пластичне везице 4.8/200   ком.    

36.08.  Пластичне везице 4.8/300   ком.    

36.09.  Пластичне везице 4.8/400   ком.    

 37: СПЛИТЕРИ      

37.01.  Сплитер (RF) 1 улаз - 2 излаза   ком.    

37.02.  Сплитер (RF) 1 улаз - 3 излаза   ком.    



 

 

37.03.  Сплитер (RF) 1 улаз - 4 излаза   ком.    

 38: РАЗНО      

38.01.  шелна пластична са ексером за фиксирање кабла   ком.    

 ФРИГОМЕХАНИЧАРСКИ МАТЕРИЈАЛ      

39.01.  фреон R410, боца, 13,5 kg   ком.    

39.02.  фреон R407с, боца, 13,5 kg   ком.    

39.03.  фреон R134а, боца, 13,5 kg   ком.    

39.04.  фреон R22, боца, 13,5 kg   ком.    

39.05.  конфекционирани филтер класе EU-3, d=20mm   m²   

39.06.  гумени каиш дим. 9*1325 mm    ком.    

39.07.  гумени каиш дим. 9,5*900 mm    ком.    

39.08.  гумени каиш дим. 10*1700 mm    ком.    

39.09.  гумени каиш дим. 10*1400 mm    ком.    

39.10.  гумени каиш дим. 13*600 mm    ком.    

39.11.  гумени каиш дим. 13*900 mm    ком.    

39.12.  гумени каиш дим. 13*1000 mm    ком.    

39.13.  гумени каиш дим. 13*1250 mm    ком.    

39.14.  гумени каиш дим. 13*1600 mm    ком.    

39.15.  гумени каиш дим. 13*1750 mm    ком.    

39.16.  гумени каиш дим. 13*1900 mm    ком.    

39.17.  гумени каиш дим. 13*2200 mm    ком.    

39.18.  гумени каиш дим. 13*2400 mm    ком.    

39.19.  гумени каиш дим. 17*1150 mm    ком.    

39.20.  гумени каиш дим. 17*2950 mm    ком.    

39.21.  гумени каиш дим. 17*3000 mm    ком.    

39.22.  гумени каиш дим. 17*3150 mm    ком.    

39.23.  електромагнетна котва тип ЕМК-4 за п.п. клапне   ком.    

39.24.  опруге за п.п. клапне   ком.    

39.25.  контактори-склопке, DSL 7 20А, "FANAL" или одговарајуће   ком.    



 

 

39.26.  контактори-склопке, DSL 18 25А, "FANAL" или одговарајуће   ком.    

39.27.  контактори-склопке, DSL 33-10 40А, "FANAL" или одговарајуће   ком.    

39.28.  патрони за осигураче тип D0 10А   ком.    

39.29.  патрони за осигураче тип D0 16А   ком.    

39.30.  патрони за осигураче тип D0 25А   ком.    

39.31.  осигурачи (патрони) 10*38, 10А, "SIMENS" или одговарајуће   ком.    

39.32.  осигурачи (патрони) 10*38, 16А, "SIMENS" или одговарајуће   ком.    

39.33.  осигурачи (патрони) 10*38, 20А, "SIMENS" или одговарајуће   ком.    

39.34.  осигурачи (патрони) 10*38, 25А, "SIMENS" или одговарајуће   ком.    

39.35.  сигнални тастери за пробу п.п. клапни   ком.    

39.36.  сигнални тастери за компресоре   ком.    

39.37.  микропрекидач п.п. клапне TPLV-11, "SIGMA" или одговарајуће   ком.    

39.38.  помоћни релеј OMRON MK 2PS, 220V, 10A   ком.    

39.39.  електронски временски релеј TF 2 (2-120sec)   ком.    

39.40.  помоћни релеј PR59C, 250V, 5A, "ISKRA" или одговарајуће   ком.    

39.41.  помоћни релеј PR, 220V, 50Hz, "ISKRA" или одговарајуће   ком.    

39.42.  биметал за контактор са опсегом 1-6А    ком.    

39.43.  биметал за контактор са опсегом 2-10А    ком.    

39.44.  биметал за контактор са опсегом 3-16А    ком.    

39.45.  биметал за контактор са опсегом 4,5-20А    ком.    

39.46.  биметал за контактор са опсегом 9,5-12А    ком.    

39.47.  биметал за контактор са опсегом 16-23А    ком.    

39.48.  
дигитални електронски термостат EWTR 930 PTC, "BELLUNO ELIWEL" или одговарајуће   

ком.    

  УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 

(1-39):  
  

  УКУПНО СА ПДВ-ом 

(1-39):  
  

 

 

 

 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:    _______ дана од дана јавног отварања понуда. (минимум 60 дана). 



 

 

 

 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће се извршити у року од 45 дана од дана пријема исправног  рачуна-отпремнице, за сваку 

појединачну испоруку; 

 

 РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ на паритету fco магацин Наручиоца у Београду: сукцесивно по потреби наручиоца у року од 2 

дана по пријему писменог захтева од стране овлашћеног лица наручиоца). 

 

 
            ДАТУМ  ПОНУЂАЧ 

 М.П.                      (потпис овлашћеног лица понуђача) 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


