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Предмет: додатнe информације или појашњења бр.1-П4 у вези са 
припремањем понуде за јавну набавку добара - потрошни материјал, алат и резервни 
делови за рад мајсторских радионица и алат за одржавање  комуникационог система, 
обликоване по партијама од 1 до 4 - за Партију 4. - Алат за одржавање  
комуникационог система  – ЈН ОП 25/2013 
 
 Дана 22.10.2013.године примили смо 2 mail-а којим заинтересовано лице 
тражи додатне информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара - 
потрошни материјал, алат и резервни делови за рад мајсторских радионица и алат за 
одржавање  комуникационог система, обликоване по партијама од 1 до 4   - за 
Партија 4. - Алат за одржавање  комуникационог система – ЈН ОП 25/2013, у оквиру 
којег су постављена следећа питања: 
 1.Позиција 1 - навели сте да тражена клешта треба да буду хромирана, да ли 
се могу понудити клешта која су никлована? 
 2.Позиције 4 и 5 – да ли се могу понудити одвијачи чије је тело никловано, а 
ручица двокомпонентна без рупе (отвора) на врху? 

3.Позиција 18 -  да ли се може понудити бушилица од 14,4V или 18V уместо 
тражене бушилице од 12V? 
 
 На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/12) Комисија за јавну набавку припремила је додатне 
информације или појашњења: 
 1.Да,клешта могу да буду никлована. 
 2.Тело одвијача може да буде никловано,а ручица двокопонентна без отвора 
на врху. 
 3.У делу 3) Конкурсне докумнетације за предметну набавку је наведено да је 
напон бушилице тј. батерије минимално 12V, па према томе сваки напон који је већи 
од 12V је одговарајући. 
 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр. 124/12) Наручилац доставља одговор у писаном облику занитересованом 
лицу и истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs. 
 
        
       Јелена Шкорић, члан Комисије 
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