
 
Број:393 
Датум:08.08.2014.године 
Сремска Митровица 
 
 На основу члана 63. став. 3, а складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама 
(„Службени Гласник РС“ бр. 124/12) Дом ученика средњих школа у Сремској 
Митровици, Планинска бр. 1, дана 08.08.2014. године упућује 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
У отвореном поступку јавне набавке радова – аутоматизација и санација котларнице 

у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици 
 

Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке радова  је дана 07.08.2014. 
године путем електронске поште упутио питања: 
  
У конкурсној документацији у " ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА 
АУТОМАТИЗАЦИЈУ И САНАЦИЈУ КОТЛАРНИЦЕ ДОМА УЧЕНИКА 
СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ" под  Д  ЕЛЕКТРООПРЕМА 
У КОТЛАРНИЦИ, Електроинсталација осветљења и прикључница поз. 52 стоји: 
  
52.  Набавка и испорука материјала и израда монофазног прикључног места. 
Инсталација се изводи каблом ПП-Y 3x2,5 мм2 са једноструком монофазном 
прикључницом за над малтер. Позиција обухвата испоруку и монтажу једноструке 
монофазне прикључнице са заштитним „шуко“ контактом као и осталог потребног 
материјала. Плаћа се комплет, по инсталационом месту      ком 3 
  
Молимо појашњење позиције. Да ли се нуди и кабл ПП-Y 3x2,5мм2 или само 
прикључница? Уколико се нуди и кабл, колика је просечна дужина кабла по 
прикључници? 
 
ОДГОВОР:Нуди се само прикључница,као што је наведено у опису, док су 
каблови обухваћени ставком 39 предмера , као што пише у опису. 
  
   
У конкурсној документацији у " ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА 
АУТОМАТИЗАЦИЈУ И САНАЦИЈУ КОТЛАРНИЦЕ ДОМА УЧЕНИКА 
СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ" под  Д  ЕЛЕКТРООПРЕМА 
У КОТЛАРНИЦИ, Електроинсталација осветљења и прикључница поз. 53 стоји: 

53. Набавка, испорука материјала и израда монофазног прикључног места. Инсталација 
се изводи каблом ПП-Y 3x1,5 мм2 са једноструком монофазном прикључницом за над 
малтер. Позиција обухвата испоруку и монтажу једноструке монофазне прикључнице 



са заштитним „шуко“ контактом као и осталог потребног материјала. Плаћа се комплет, 
по инсталационом месту.   ком 1 

Молимо појашњење позиције. Да ли се нуди и кабл ПП-Y 3x1,5мм2 или само 
прикључница? Уколико се нуди и кабл, колика је просечна дужина кабла по 
прикључници? 

ОДГОВОР:Нуди се само прикључница,као што је наведено у опису, док су 
каблови обухваћени ставком 38 предмера , као што пише у опису. 

 
У конкурсној документацији у " ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА 
АУТОМАТИЗАЦИЈУ И САНАЦИЈУ КОТЛАРНИЦЕ ДОМА УЧЕНИКА 
СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ" под  Д  ЕЛЕКТРООПРЕМА 
У КОТЛАРНИЦИ, Електроинсталација осветљења и прикључница поз. 54 стоји: 
  
  
54. Набавка, испорука материјала и израда трофазног прикључног места. Инсталација 
се изводи каблом ПП-Y 5x2,5 мм2 са једноструком трофазном прикључницом за над 
малтер. Позиција обухвата испоруку и монтажу једноструке трофазне прикључнице са 
заштитним „шуко“ контактом као и осталог потребног материјала. Плаћа се комплет, 
по инсталационом месту.  ком 1 
  
Молимо појашњење позиције. Да ли се нуди и кабл ПП-Y 5x2,5мм2 или само 
прикључница? Уколико се нуди и кабл, колика је просечна дужина кабла по 
прикључници? 

ОДГОВОР:Нуди се само прикључница,као што је наведено у опису, док су 
каблови обухваћени ставком 40 предмера , као што пише у опису. 
  
 

 
                             Комисија за јавну набавку 


