
                                        
                             Република Србија 

        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 

                                Број: 2006-9/16 

                   Датум: 13. новембар 2020. 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 34/2020 

 

на писани захтев заинтересованог лица, примљен путем електронске поште дана 12. 

новембра 2020. године: 

 

1. Питања заинтересованог лица: 
 

1. Ставка - 18, 19, 20  

- Да ли је потребано понудити  само модуларни прекидач или треба комплет са 

маском, оквиром?  

 

2. Ставка 39 - шуко виљушка (мушка + женка) 

 - Да ли се по тим подразумева шуко утикач са куплунг утичницом? 

 

3. Ставка 58 - сијалица Е27 лед 10W 

- Колико волти? 

 

4. Ставка 59 - сијалица ГУ10 лед 5W 

- Колико волти? 

 

5. Ставка 68 - грло за неонку 

- Које је грло у питању? 

 

6. Ставка 80 - уградне, надрагне лампе (неонка - растер) 2 x 36W  

- Није иста цена за уградни и надградни панел па је потребно раздвојити те ставке. 

 



7. Ставка 81 - рефлектор са сензором лед 35W 

- Која је сијалица у рефлектору и колико волти? 

 

8. Ставка 82 - рефлектор са сензором лед 20W 

- Која је сијалица у рефлектору и колико волти? 

 

9. Ставка 83 - WД спреј 240 - 300 ml 

- WД спреј има од 200 ml, 400 ml и 450 ml.   

 

10. Ставка 85 - тинол жица зyа лем. 500 gr 

- Који је пресек жице? 

 

11. Ставка 110 - Бојлер од 10 l нискомонтажни, висикомонтажни  

- Није иста цена. 

 

Одговор Комисије: 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације којом ће појаснити наведене 

позиције и додати нове у складу са постављеним питањем. 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 

 


