
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Град Суботица 
ГРАДСКА УПРАВА 
Комисја за јавну набавку 
Број: IV-404-356/2019 
Број: ЈН К 38/19 
Дана: 08.08.2019. 
С у б о т и ц а 
Трг слободе 1 
 
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 
Републике Србије'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 
 
 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама, у вези јавне набавке 
добра – делови за рачунаре, ЈН К 38/19, од 05.08.2019. године, објављујемо одговорe на 
наведенa питањa. 
 
 
Питање 1:  
У Спецификацији добара, на страни број 4 у табели везаној за Партију 2, под редним 
бројем 1 стоји ставка "Комплет за прву помоћ ТИП Б, Галеника СРПС З.Б2001 или 
одговарајуће". 
С обзиром да тражено добро одскаче од предмета јавне набавке, делови за рачунаре, да 
ли ће наведена ставка бити изузета из ове Јавне набавке? 
 
Одговор 1:  
Брише се ставка под редним бројем 1 (Komplet za prvu pomoć TIP B, Galenika SRPS 
Z.B2.001 ili odgovarajuće, komada, 2) на страни 4 из Партије II. 
 
Питање 2: 
У Спецификацији добара, на страни бриој 5 у табели везаној за Партију 2, под редним 
бројем 28 стоји ставка "Пуњач АКУ батерија" 
За који модел АКУ батерија је потребан пуњач? 
 

 Одговор 2: 
Потребан је пуњач од 6 и 12V; 7Ah, стандардне батерије. 
 
Питање 3: 
 
У Спецификацији добара, на страни бриој 5 у табели везаној за Партију 2, под редним 
бројем 29 стоји ставка "УПС за рацк орман" 
С тим у вези постављамо следећа питања: 
 Које минималне излазне снаге мора бити УПС уређај? 
Ког минималног напона мора бити УПС уређај? 
Које улазне прикључке мора поседовати УПС уређај? 



Које излазне прикључке мора поседовати УПС уређај? 
Да ли УПС уређај мора поседовати могућност монтаже у шасију Рацк ормана (Рацк 
моунтабле)? 
 

 Одговор 3: 
Минимална излазна снага УПС уређаја - 250W (2 switcha мах.). 
Минимални напон УПС уређаја - 220V. 
Улазни прикључак мора поседовати УПС уређај - 1 X 220V. 
Излазни прикључак мора поседовати УПС уређај - 2 X 220V. 
УПС уређај мора поседовати могућност монтаже у шасију Rack ормана. 
 
 
У складу са одговорима на питања наручилац ће извршити измену конкурсне 
документације. 
 
 
 

Комисија за јавне набавке 
 

          
 

 


