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У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне 
документације бр. 354/4, за поступак јавне набавке бр. 1.1.6/2019 – Eлектро делови и 
материјал (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну 
набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, у 
законском року објављује, свим заинтересованим лицима, 

 
Одговоре и појашњења на питања   

постављена од стране заинтересованих лица  
за поступак јавне набавке бр. 1.1.6/2019 – Електро делови и материјал 

 
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно 
захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом 
одговор/појашњење на исто: 
 
1.питање/захтев за појашњење: 
Везано за ЈН 354/4, достављамо Вам питања за : 
Партија бр.1: 
 
    123.  Амперметар аналогни 50А/4 – 20mA 

Да ли је тражени амперметар у регулацији од 0-50А или вам је потребан од 4-         
20мА? 

    300.  Батерије за PDA уређај M3 mobile MCB-6000S,DC3.7V 2200 mAh, li-ion 10 
Да ли у обзир долази репарација батерије с обзиром да тражених нема на 
тржишту? 

     301. Батерије за штампач DATECS DPP-250 8.4V 1150mAh 12 
Да ли у обзир долази репарација батерије с обзиром да 
тражених нема на тржишту? 

          4. Биметални реле (прекострујни) 16-45А  
               Не постоји биметални реле у овој регулацији,молим вас прецизније опишите          
позицију.                 . 
 



          
     39.  Пловак живин PS 4-Z 
            Која му је намена, молим вас дефинишите прецизније ову позицију. Ко је      
произвођач? 
    47.   Релејна картица команд.РЕ-2 ЕЛ-ЦАР 220В  
             Која им је намена, молим вас дефинишите прецизније ову позицију. Ко је   
произвођач? Молим вас за тачну ознаку. 
    48.   Релејна картица команд.РЕ-4 ЕЛ-ЦАР 24В 
             Која им је намена, молим вас дефинишите прецизније ову позицију. Ко је  
произвођач? Молим вас за тачну ознаку. 
 
 
 
Одговор: 
 
Комисија ће на основу постављених питања извршити одговарајуће измене и допуне 
конкурсне документације. 
 
 
 
 

за Комисију 
 

Јасна Јовић  с.р. 

 – члан Комисије 

 

Напомена: Овај документ на меморандуму  наручиоца пуноважан је без печата и 

потписа 

 

 

 


