
  

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ - ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку  

добара- потрошни материјал, резервни делови и алат за рад мајсторских 

радионица 

(ред. бр. ЈНОП 6/2017) 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe добара - потрошни материјал, 

резервни делови и алат за рад мајсторских радионица 

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 3.05.2017. 

године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде за јавну набавку добара - потрошни материјал, 

резервни делови и алат за рад мајсторских радионица, у оквиру кога је поставило 

следеће питање: 

 

Питање бр.1. 

 

Молимо Вас да нам дате појашњене како да дамо цену за 

 МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД РАДИОНИЦА 

-столарска радионица,позиције 6,13,22,23,35 

-браварска радионица,позиције 42,43,44 

-инсталатери грејања,позиција 14, 

-инсталатери водовода и грејања,позиције 51,52,53 

 

Наиме ради се о томе да је на наведеним позицијама дато више артикала/истина 

да они имају исти назив/ али сваки од тих артикала има своју димензију,па самим 

тим и разликују се у цени. 

Цене највећих димензија код наведених артикала су вишеструко веће од најмањих 

димензија,те из тог разлога мислимо да понуда коју би дали за такве артикле не 

би била адекватна,те предлажемо да те артикле раздвојите по димензијама. 

  

Питање бр.2. 

  

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАД РАДИОНИЦА 

-столарска радионица,позиција 39 

 да ли се ради само о усисивачу или уз усисивач треба да иде и нека бушилица, 

пошто се помиње и дубина бушењa и пречник бургије. 

 

 
 

 

 
 
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 
 
Покрајинска влада 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
Kомисија за јавну набавку 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 

 

 БРОЈ: 404-86/2017 
 

ДАТУМ:04.05.2017.године 

   



  

 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације 

или појашњења: 

 

Одговор на питање бр.1. 

Позиције и текст наведени у конкурсној документацији остају исти. 

 

 

Одговор на питање бр.2. 

У питању је монтажни наставак без бушилице и усисивача. Монтира се на 

бушилицу и има прикључак за црево усисивача. Максимална дубина бушења је 

120 mm. Пречник бургије максимално је  16 mm. Ове димензије су дате јер оквир 

(усисник) кроз који пролази бургија има техничка ограничења. 

 

 

Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним 

набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева. 

 

          

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


