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Додатне информације/појашњења број 2 

у поступку јавне набавке радова на пословном простору на адреси Кеј жртава 

рације број 2, шифра: ОП-1/2018 

 

 

Наручилац је дана 02.03.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, 

примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације 

за јавну набавку радова на пословном простору на адреси Кеј жртава рације број 2, 

шифра: ОП-1/2018, у оквиру којих су тражена следећа појашњења:  

 

Питање: „У предмеру радова 4. Енергетика и расвјета под тачкама: 

4.8. Тражите набавку и уградњу модула М2 Тип. М2 комплет са прикључницом 

и прекидачима 

4.9. Тражите набавку и уградњу модула М3 Тип. М3 комплет са прикључницом 

и прекидачима 

4.10. Тражите набавку и уградњу модула М4 Тип. М4 комплет са прикључницом 

и прекидачима 

4.11. Тражите набавку и уградњу модула М7 Тип. М7 комплет са прикључницом 

и прекидачима 

4.13. Набавка и уградња прекидача 

4.16. Тражите ГРО разводни ормар са комплет опремо произ. СЦХРАЦК или 

одговарајући. 

Наше питања су слиједећа: 

4.8. Опис позиције није довољно јасан, да ли је у питању прикључница или 

прекидач (обични, серијски или наизмјенични) 

4.9. Опис позиције није довољно јасан, потребна прецизнија спецификација 

опреме 

4.10. Опис позиције није довољно јасан, потребна прецизнија спецификација 

опреме 

4.11. Опис позиције није довољно јасан, потребна прецизнија спецификација 

опреме 

4.12. Опис позиције није довољно јасан, о ком типу прекидача је  

4.16. Да ли можете да нам доставите спецификацију опреме за тражени ормар 

или једнополну шему истог“ 

 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку 

сачинила је дана 05.03.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:  



 

Одговор: Предметни радови ће изменом конкурсне документације бити 

детаљније описани. 

 

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.  

 

 

 

Комисија за јавну набавку ОП-1/2018 


