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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. 1268/4, за поступак јавне набавке бр. 1.1.29/2018 – Пумпе за воду (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. 1.1.29/2018 – Пумпе за воду 
 

 

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: 
 

питање/захтев за појашњење: 
 
Молимо Вас да нам дате одговор на питање везано за јавну набавку добара бр. 1.1.29/2018 
(Пумпе за воду): 
 
Питање: Да ли за позицију 1 и 2 (Утопне бунарске пумпе) ставка 6 (поступак којим су 
израђена радна кола и закола/дифузори-прецизно ливење) може да се понуди пертловане 
уместо прецизног ливења? 
 
Одговор: За наведене утопне бунарске пумпе, позиције 1 и 2, не може да се понуди 
пертловање уместо прецизног ливења. 
 
Питање: Да ли за позицију 10 (Хоризонтална вишестепена центрифугална пумпа) може да се 
понуди прирубнички уместо навојног прикључка? 
 
 
Одговор: За наведену Хоризонталну вишестепену центрифугалну пумпу, позиција 10, не 
може да се понуди прирубнички уместо навојног прикључка. 
 
Питање: Која брзина електромотора (број обртаја) се захтева за позиције 5 и 6 (Вертикалне 
вишестепене центрифугалне пуме)? 
 
 



Одговор: За Вертикалне вишестепене центрифугалне пуме, позиције 5 и 6, није одређен број 
обртаја мотора, с обзиром да су дефинисане техничке карактеристике пумпи на наведеним 
позицијама, као и снага електромотора, а да произвођачи пумпи свакако знају који је број 
обртаја који ће да задовољи техничке захтеве наведених пумпи. 
 

 
 

за Комисију 
 

Јован Дукић с.р. 

 – члан Комисије 
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