
          
 

 

 
 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатне информације   

 

Наш број:  2016-1759/9   Датум: 08.04.2016. 

 

Поштовани, 

поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи: 

 

О д г о в о р : 

Поводом постављених питања која смо добили дана 07.04.2016. године (електронским 

путем на е-маил: i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs), која су примљена и заведена у ЈКП 

“Топловод” Обреновац под бројевима 2016-1759/6, 2016/1759/7 и 2016/1759/8 дана 

07.04.2016.године, а која се односе на јавну набавку  добара – Електро материјал (шифра 

јавне набавке: ЈНМВ-Т-12/16) дајемо Вам појашњења на иста: 

Питање бр.1 

Поз. Бр.1. Кабл ПГП 2x0,75, oзнака ПГП за тип кабла се више не користи. Кабл који се некада 

означавао типом ПГП се не израђује као 2x0,75. Да ли сте можда мислили на тип PPY  или на тип 

PPL?  

Одговор: Понуђач је направио техничку грешку и уместо ознаке кабла ПГП 2x0,75 треба да 

пише кабл PP/L 2x0,75 

 

Питање бр.2   

Поз. Бр. 2.  Кабл ПГП 3x1,5 , oзнака ПГП се више не користи. Да ли под типом ПГП мислите на 

PPY? Кабл пресека 3x1,5 може бити и PPL и PPY. 



          
 

 

 
 

 

Одговор: Понуђач је направио техничку грешку и уместо ознаке кабла ПГП 3x1,5 треба да 

пише кабл PP/Y 3x1,5 

Питање бр.3 

Поз. Бр. 3. Жица црна 0,75, Да ли Вам је потребна жица лицнаста P/F? 

Одговор: Да потребна нам је жица лицнаста P/F 

Питање бр.4 

Поз. Бр. 4. Жица црна 1,5, жица наведеног пресека може бити лицнаста или пуног пресека, дакле 

P/F или P. 

Одговор: Да потребна нам је жица лицнаста P/F 

Питање бр.5 

Поз. Бр. 5.  Жица црна 2,5, жица наведеног пресека може бити лицнаста или пуног пресека, дакле 

P/F или P. 

 

Одговор: Да потребна нам је жица лицнаста P/F 

Питање бр.6 

Поз. Бр. 6. Жица плава 0,75, Да ли Вам је потребна жица лицнаста P/F? 

 

Одговор: Да потребна нам је жица лицнаста P/F 

Питање бр.7 

Поз. Бр. 7.  Жица плава 1,5, жица наведеног пресека може бити лицнаста или пуног пресека, дакле 

P/F или P. 

 

Одговор: Да потребна нам је жица лицнаста P/F 

Питање бр.8 

Поз. Бр. 8. Жица плава 2,5, жица наведеног пресека може бити лицнаста или пуног пресека, дакле 

P/F или P. 

 

Одговор: Да потребна нам је жица лицнаста P/F 



          
 

 

 
 

 

Питање бр.9 

Поз. Бр. 9. Жица браон 4, жица наведеног пресека може бити лицнаста или пуног пресека, дакле 

P/F или P. 

 

Одговор: Да потребна нам је жица лицнаста P/F 

Питање бр.10 

Поз. Бр. 10. Жица ж/з 10, жица наведеног пресека може бити лицнаста или пуног пресека, дакле 

P/F или P. 

 

Одговор: Да потребна нам је жица лицнаста P/F 

Питање бр.11 

Поз. Бр. 11. Флуо армат. Уградна 4 цеви, 22 W, која је светиљка у питању, који тип, које 

грло? 

Одговор: Потребна је  Флуо растер уградна светиљка са 4 флуо цеви Т8 Г13 4x18W, 230VAC, 

бела/сјајни растер. 

Питање бр.12 

Поз. Бр. 12. Флуо армат. надградна 4 цеви, 22 W, која је светиљка у питању, који тип, које 

грло? 

Одговор:  Потребна је Флуо растер надградна светиљка са 4 флуо цеви Т8 Г13 4x18W, 

230VAC, бела/сјајни растер. 

Питање бр.13 

Поз. Бр. 13. Флуо армат. надградна 2 цеви, 22 W, која је светиљка у питању, који тип, које 

грло? 

Одговор: Потребна је Флуо растер надградна светиљка са 2 флуо цеви Т8 Г13 2x18W, 230VAC, 

бела/сјајни растер. 

 

 



          
 

 

 
 

 

Питање бр.14 

Да ли Вам одговоарају аутоматски осигурачи прекидне моћи 6 кА или да Вам ипак 

понудим оне од 10кА ( од 31. до 35. позиције) 

Одговор: одговарају нам аутоматски осигурачи прекидна моћ 6KА. ( од 31. до 35. 

позиције) 

Питање бр.15 

Поз. Бр. 14. Флуо цев 22W, која димензија флуо цеви Вам одговара? Могу ли Вам понудити Т5? 

Одговор: Потребна је  флуо цев 18W, ознака Т8. 

Питање бр.16 

Поз. Бр. 82. Контактор 230ВАЦ 4НЦ, 3пол, која је снага контактора? 

Одговор: Снага контактора 230ВАЦ 4НЦ, 3пол је 25А 

Питање бр.17 

Поз. Бр. 88. Клеме жуто-зелене 4-6, да ли су у питању VS клеме? 

Одговор: да потребне су VS клеме. 

Питање бр.18 

Поз. Бр. 89. Клеме плаве 4-6, да ли су у питању VS клеме? 

Одговор: да потребне су VS клеме. 

Питање бр.19 

Поз. Бр. 98. Кућиште равно са пригушницом за Живину сијалица Е27,230ВАЦ, 160W, Живина 

сјалица од 160W ради без пригушнице.Тако да за светиљку не треба пригушница. 

Одговор: Понуђач је погрешио и уместо Кућиште равно са пригушницом за Живину сијалица 

Е27,230 ВАЦ, 160W треба да пише Комплетна живина арматура равна са стакленим балоном и 

сијалицом 160W, E27, 230VAC 

 



          
 

 

 
 

 

Питање бр.20 

Поз. Бр. 99. Кућиште косо са пригушницом за Живину сијалица Е27,230ВАЦ, 160W 

Одговор: Понуђач је погрешио и уместо Кућиште косо са пригушницом за Живину сијалица 

Е27,230ВАЦ, 160W треба да пише  Комплетна живина арматура коса са стакленим балоном и 

сијалицом 160W, E27, 230VAC 

Питање бр.21 

Поз. Бр. 100. Кабл гумирани GJ 3x1,5, Да ли Вам је потребан кабл GGJ? 

Одговор: Понуђач је направио техничку грешку и уместо ознаке кабла   гумирани GJ 3x1,5   

Треба да пише GG/J   3x1,5  

Питање бр.22 

Поз. Бр. 101. Кабл гумирани GJ 2x0,75 , Да ли Вам је потребан кабл GGJ? 

Одговор: Понуђач је направио техничку грешку и уместо ознаке кабла   гумирани GJ 2x0,75 

Треба да пише GG/J   2x0,75 

 

 У складу са овим одговорима урађене су Измене и допуне конкурсне документације ЈНМВ-

Т-12/16.  

 На основу члана 63. Тачка 5. Наручилац продужава рок за  подношење и отварање 

понуда тако да је нови рок за подношење понуда  14.04.2016. године до 11:00 часова. 

Отварање понуда ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда, 

односно 14.04.2016. у 11:30 часова. 

 

.Објавити на Порталу ЈН, као и на интернет страници ЈКП “Топловод“Обреновац. 

 

                                                                                     Комисија за јавне набавке 

                                                                                             

 


