
                                        
                             Република Србија 

       МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Одељење за имовинско-правне и заједничке послове                                 

                                   Број: 199-28/16 

                     Датум: 25.новембар 2016. године 

                                     Б е о г р а д 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 

124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку сачињава 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку  

- Извођење радова на санацији мокрих чворова на вертикали 26 у објекту 

Министарства спољних послова 

                                           -редни број ЈН 22/2016- 
 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 24. 

11.201. године  у 09:16 часова: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 

 

У тачки 5, стоји: „Лед панел уградни за Армстронг спуштенe плафоне 18W, 

230V, 4000K, 3000Lm, димензија 600x600x11mm, материјал Алуминијум-ПВЦ, 

IP 55, боја дифузора: млечно бела, боја рама: мат-хром.” 

Лед светиљка од 18W не може да „постигне” 3000Lm. Уједно производња у 

траженим димензијама је веома ретка у IP55, те сходно тражимо да се дефинише 

приоритет, снага или Lm, као и мора ли да исте буду тражених димензија? 

 

Одговор Комисије на питање бр. 1 

 

У питању је техничка грешка, панел 2x18W или 36W  4000K  300Lm. 

 

2. Питање заинтересованог лица бр. 2  

 

У тачки 4, стоји: „Испорука материјала и израда инсталације за прикључење 

бојлера у мокрим чворовома, са полагањем проводника  типа N2XH-Ј 3x2,5мм², 

по зиду испод малтера. Просечна дужина струјног кола је 20м.”… ком ... 140” . 

Претпостављамо да је грешка, односно да треба да буде јединица мере м1, а не 

ком?  

Одговор Комисије на питање бр. 2 

 

Јединица мере јесте m', те је количина 140m' а не комада. 

 
 
 

 

 



 

3.Питање заинтересованог лица бр. 3 
 

У тачки 9, стоји: „Испитивање инсталације за уземљење, провера галванске 

повезаности металних маса, мерење отпора уземљења и издавање потребних 

атеста … паушал … 13” 

Претпостављамо да је грешка, односно да је количина 1, а не 13? 
 

Одговор Комисије на питање бр 3 

 

Количина је 13, пошто постоји 13 мокрих чворова, те се атест издаје за сваки 

посебно. 
 

 

 

 Напомена: 
Дотне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


