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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 
БРОЈ:     Ц01.01-5332/8 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  ЈН  106/18 (1.1.22)  
ДАТУМ:   21.08.2018.    
ЛАЗАРЕВАЦ 
 
   
 
  ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) БРОЈ 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН  106/18 (1.1.22) 
 
 
 
 

Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и 
конкурсном документацијом за ЈН 38/17 (1.2.70) , дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну  
набавку   добара -  куповина потрошног материјала за електро службу ЈН 106/18  (1.1.22). 
     
   Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12 ; 
14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана  23.02.2018. године, захтев за додатним појашњењем у 
вези припреме понуде  за  ЈН 106/18 (1.1.22)   односно  следећa  питањa: 
 
 
ПИТАЊЕ (ЦИТИРАНО):   
 
PITANJE broj 1. pozicija broj 23. šina za nošenje autom. osig. Poštovani, konkursnom dokumentacijom nije definisano da 
li je dužina DIN šine 1 ili 2 metra. Molimo Vas da korigujete zahtev. 
 
PITANJE broj 2. pozicija broj 123. brojilo el. energ. trofazno. Molimo Vas da navedete amperažu uređaja kako bi ponudili 

odgovarajuće brojilo:  

1. DB2 US DLMS 5-60A 3x230/400V 

2. DB2 US DLMS 5-80A 3x230/400V 

3. DB2 US DLMS 5-100A 3x230/400V 

PITANJE broj 3. pozicija broj 58. Molimo Vas da navedete dimenzije vezica? 

PITANJE broj 4. pozicija broj 59. Molimo Vas da navedete dimenzije vezica? 

PITANJE broj 5. pozicija broj 184 - potpora za traku za krov sa ćeramidom. Molimo Vas da navedete dimenzije? 

PITANJE broj 6. pozicija broj 185- nosač za traku za zid Molimo Vas da navedete dimenzije? 
PITANJE broj 7. pozicija broj 188- SIP за спољну монтажу- Molimo Vas da navedete dimenzije? 
PITANJE broj 8. pozicija broj 189- šina za uzemljenje sa izolovanim nosačima, 10 rupa  
Molimo Vas da navedete dimenzije? 

PITANJE broj 9. pozicija broj 183- perforirana traka. Molimo Vas da navedete dimenzije? 

PITANJE broj 10. pozicija broj 139. grebenasti prekidač 63A.  Molimo Vas da definišete broj polova. 
 
PITANJE broj 11. pozicija broj 93. kanalice 30x20. Nije definisano konkursnom dokumentacijom, da li su kanalice 
šlicovane ili nešlicovane?   
 

ОДГОВОР:   
 

1.  Дужина ДИН шине је потребно да буде 1m. 
2. Наручилац је сагласан да одговарајуће бројило буде  DB2 US DLMS 5-60A 3x230/400V (под бројем 1 горе 

наведених сугестија). 
3. У Техничкој  спецификацији  конкурсне документације је већ наведена димензија везица за ставку под 

бројем 58  – 1000mm. 
4. У Техничкој  спецификацији  конкурсне документације је већ наведена димензија везица за ставку под 

бројем 59  – 500mm. 
5. Наручилац је одлучио да ће брисати  ставку под бројем 184. из Техничке спецификације. 
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6. Носач траке за зид потребно је да буде дужине  око 60 mm, дебљине 3mm. 
7. Наручилац је одлучио да ће брисати   ставку под бројем 188.  из Техничке спецификације. 
8. Наручилац је одлучио да ће брисати   ставку под бројем 189.  из Техничке спецификације. 
9. Перфорирана трака је потребно да буде од 25mm, Ø8,5mm  рупа. 
10. Потребно је да  гребенасти прекидач 63А буде трополни. 
11. Потребно је да каналице буду без шлицовања. 

  
 
 
 
         Наручилац ће  издати одговор, измењену конкурсну документацију и Обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда број 2, сходно члану 63 став 5 ЗЈН,  објавити  на  својој интернет страници   и Порталу јавних 
набавки.  
 


