
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-27/2015-12/14 
Датум: 26. март 2015. године 

Б е о г р а д 
         
 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 
бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку 
- санација и реконструкција зграде у ул. Устаничка бр. 14 у Београду - 

редни број 4/2015 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 24. 
марта 2015. године у 12:35 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Молимо да у делу ЕМП дефинишете да ли су потребни UPS уређаји снаге 400VA 
са аутономијом од 1,5 часовног рада у делу разводних ормана. 
 
 

1. Одговор Комисије: 
Одговор на ово питање је дефинисан Техничком спецификацијом и Предмером 
који су саставни део конкурсне документације. 
 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
Молимо да у делу ЕМП дефинишете којих карактеристика је медиа конвертор у 
делу разводних ормана. 
 

2. Одговор Комисије: 
Карактеристике одабрати према потенцијалном испоручиоцу опреме за прелаз са 
бакра на фибер оптички кабл, а протокол који је пројектован је ''eternet'' (PCP/IT). 
 
 

3. Питање заинтересованог лица: 
Молимо да прецизирате да ли ревитализујемо постојећи дизел агрегат или дајемо 
понуду за нови. 
 

3. Одговор Комисије: 
Предвиђена је демонтажа постојећег дизел ел. агрегата и испорука и постављање 
новог дизел. ел. агрегата. 
 
 



4. Питање заинтересованог лица: 
Молимо да детаљније појасните тип и карактеристике постојеће телефонске 
централе. 
 

4. Одговор Комисије: 
Постојећи тип телефонске централе је МВ 110 произвођача Ericsson са матичним 
телефоном Ericsson Dialog 4224. 
 
 

5. Питање заинтересованог лица: 
Да ли се за систем јединственог времена може понудити опрема домаћег 
произвођача, и да ли се испоручује нов уређај са раним стартовањем. 
 

5. Одговор Комисије: 
Произвођач опреме предвиђеног система је према избору понуђача, потребно је 
само да поседује описане карактеристике. 
 
 
 
Комисија за јавну набавку 
- Јадранка Савић, дипломирани правник 
- Светлана Марковић, архитекта 
- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник. 
 
доставити:  
- заинтересованом лицу које је  
тражило додатне информације и појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 


