
                                        
                             Република Србија 

        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 

                                Број: 2615-10/16 

                   Датум: 20. септембар 2019. године 

                                  Б е о г р а д 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности  

- Потрошни материјал (електро, водоводни и грађевински) за потребе одржавања зграде 

Министарства спољних послова- 

редни број: ЈН 25/2019 

 

на писани захтев заинтересованог лица, примљен путем електронске поште дана 20. 

септембра 2019. године: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
- Позиција 41. „Продужни кабл (2m/3m/5m)“ – Молим вас да наведете број 

прикључака по продужном каблу и да количину од 100 комада разврстате по 

врстама продужних каблова 2m, 3m, 5m. 

- Позиција 47. и 48. „Сијалице халогене“ – Наведите тип грла за тражене сијалице. 

- Позиција 73. и 74. „Уградне лампe (ЛЕД)“ – Наведите типуградних лампи које 

тражите. 

- Позиција 123. „Шарке за ормаре“ – Постоји више врста шарки за ормаре. Наведите 

коју врсту тражите. 

- Позиција 135. „Ексери“ – Нејасно. Ако тражите ексере од 2-8 cm, разврстајте 

димензије и количине због цене. 

- Позиција 145. „Хаус трака за прозоре и врата „е“ браон боје, 6mmх4mm“ – Наведите 

тип траке која се тражи. 

- Позиција 153. „Брава механичка са трећим кораком“ – Наведите димензије браве која 

се тражи. 

- Позиције 160. и 161. „Точкићи за колица Ф100/Ф150“ – Нису добро дефинисане 

позиције. Наведите тип точкова који се траже или дајте опис и раздвојите позиције 

по димензијама. 

 

Одговор Комисије: 



Наручилац ће извршити измену конкурсне документације којом ће појаснити наведене 

позиције и додати нове у складу са постављеним питањем. 

 

2. Питање заинтересованог лица: 

Због обима тендера, молимо за продужење рока за 7 дана. 

 

Одговор Комисије: 

Имајући у виду да ће бити извршена измена конкурсне документације мање од осам дана 

пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће у складу са чланом 63. Закона о јавним 

набавкама, продужити рок за подношење понуда. 

 

Напомена: Додатне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације. 
 

Комисија за јавну набавку 

 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 

 


