
          

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПИТАЊА 

Поштовани, 

поступајући у складу са чланом 63. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, 

бр.124/12) достављамо Вам следећи: 

 О д г о в о р :  

Поводом постављених питања која сте нам доставили дана 09.04.2015. године 

(електронским путем на е-маил: i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs), заведених у ЈКП 

«Топловод» Обреновац под бројем 2015-1198/14 од 09.04.2015.године, а које се односи на 

јавну набавку добара - ручни алат, у поступку јавне набавке мале вредности 14/15 дајемо 

Вам појашњења на исто: 

Питање 1: 

Позиција бр.39 Брусилица угаона минималне снаге 2200W. Питање,да ли је прихватљиво 

да се понуди брусилица тежине 5,6кг са свим осталим истим или бољим 

карактеристикама? 

Одговор:Не,није јер не испуњава минимум захтева из техничке спецификације ( образац 

бр.1 ) 

Питање 2 : 

Позиција бр.83 Ручне маказе за лим универзалне. Питање, да ли је прихватљиво да се 

понуде маказе за лим дужине 250 мм или 300 мм са свим осталим истим или бољим 

карактеристикама? 

Одговор: Морају бити минимум дужине 280 мм 

Питање 3: 

Позиција бр.85 Стега стона 150 мм. Питање, да ли је прихватљиво да се понуди стега стона 

ливена 150мм минималне тежине 21 кг? 

Одговор: Не, јер не испуњава минимум захтева из техничке спецификације ( образац бр.1 ) 

 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

Питање 4 : 

 

Позиција бр.88 Сабљарка-електрична тестера 1300W. Питање, да ли прихватљиво да се 

понуди сабљаста тестера 1300W са бројем ходова од 0-2800 1/мин са свим осталим истим 

или бољим карактеристикама? 

 

Одговор: Не, јер не испуњава минимум захтева из техничке спецификације ( образац бр.1 ) 

Питање 5 : 

 

Позиција бр.115 Челична пантљика 50 м.Питање да ли је прихватљиво да се понуди 

професионална челична пантљика дужине 50м у отвореном кућишту са свим осталим 

истим или бољим карактеристикама? 

Одговор: Не, јер не испуњава минимум захтева из техничке спецификације ( образац бр.1 ) 

Питање 6 : 

 

Позиција бр.116 Клешта за електроничаре комбинована. Питање, да ли је прихватљиво да 

се понуде клешта за електроничаре комбинована дужине 110 мм са свим осталим истим 

или бољим карактеристикама? 

Одговор: Не, јер не испуњава минимум захтева из техничке спецификације ( образац бр.1 ) 

Питање 7 : 

Позиција бр.118 Клешта за електроничаре сечице чеоне. Питање , да ли је прихватљиво да 

се понуде клешта за електроничаре сечице чеоне дужине 110 мм са свим осталим истим 

или бољим карактеристикама? 

Одговор: Да,прихватљиво је. 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

 

 

Питање 8: 

 

Позиција бр.124 клешта полусавијена шпиц 160мм. Питање, да ли је прихватљиво да се 

понуде клешта полусавијена шпиц 160 мм са капацитетом сечења,жица ǿ1.6-1800N/mm
2 

? 

Одговор: Не, јер не испуњава минимум захтева из техничке спецификације ( образац бр.1 ) 

Питање 9: 

 

Позиција бр.125 клешта права шпиц 160мм. Питање, да ли је прихватљиво да се понуде 

клешта права шпиц 160 мм са капацитетом сечења,жица ǿ1.6-1800N/mm
2 

? 

Одговор: Не, јер не испуњава минимум захтева из техничке спецификације ( образац бр.1 ) 

Питање 10: 

 

Позиција бр.130 гарнитура кључева насадних ¼
“
Питање,  да ли је прихватљиво да се 

понуди гарнитура насадних кључева ¼
“ 
која садржи,наставке 4-14мм,TORX T10-T40,PHO-

PH3,PZ0-PZ3,инбус наставке 1.5,2,2.5,3,4,5,6 и 8, два продужетка чегртаљку са 

двокомпонентном изолацијом 72 зуба све упаковано у одговарајућу кутију од тврде ABS 

пластике. 

 

Одговор: Не, јер не испуњава минимум захтева из техничке спецификације ( образац бр.1 ) 

Питање 11: 

 

Позиција бр.134 кључ крстасти за електро ормане. Питање, да ли је прихватљиво да се 

понуди кључ за електро ормане као у прилогу KNIPEX  00 11 17 ? 

Одговор: Да,прихватљиво је. 

Питање 12: 

 

Позиција бр.144  АКУ одвијач 18V Li 4,0Ah.Питање, да ли је прихватљиво да се понуди 

акумулаторски одвијач 18V Li 4,0Ah обртног момента 80 Nm,број обртаја у празном ходу 

(1. брзина/2. Брзина )  0–450/0-1600 мин-1,бушење дрво/челик – 55мм/13мм,све спаковано 

у коферу са две батерије 4,0 Ah и пуњачем? 

 

 



          

 

 

 

 

 

Одговор: Да,прихватљиво је ,јер испуњава минимум захтева из техничке спецификације  

( образац бр.1 ) 

Питање 13: 

 

Позиција бр. 148 Aку угаона брусилица 18V. Питање, да ли је прихватљиво да се понуди 

одговарајућа Аку брусилица 18V 9000RPM са свим осталим истим или бољим 

карактеристикама? 

 

Одговор: Не, јер не испуњава минимум захтева из техничке спецификације ( образац бр.1 ) 

Питање 14: 

 

Позиција бр.157  Торба за ситан алат. Питање да ли је прихватљиво да се понуди торба за 

ситан алат димензија 440х230х320 са свим осталим истим или бољим карактеристикама? 

Одговор: Не, јер не испуњава минимум за средњу димензију. 

Питање 15: 

 

Позиција бр.159  Гарнитура комбинованих одвијача. Питање, да ли је прихватљиво да се 

понуди гарнитура комбинованих одвијача са немагнетним врхом са свим осталим истим 

или бољим карактеристикама? 

Одговор: Не, јер не испуњава минимум захтева из техничке спецификације ( образац бр.1 ) 

Питање 146: 

 

Позиција бр.162  Професионална пегла за заваривање пластичних цеви. Питање, да ли је 

прихватљиво да се понуди професионална пегла за заваривање пластичних цеви снаге 

 650 W са свим осталим истим или бољим карактеристикама? 

Одговор: Не, јер не испуњава минимум захтева из техничке спецификације ( образац бр.1 ) 

 



          

 

 

 

 

 

 Рок за подношење понуда је 15.04.2015. године до 11:00 часова. Отварање понуда 

ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда, односно 15.04.2015. у 

11:30 часова. 

 

На основу члана 20. Тачка 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, 

бр.124/12), молимо Вас да нам потврдите пријем овог документа. 

 

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

 

                                                                                    

                                                                                                  Комисија за јавну набавку 

 


