
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-56/2016-12/20 

Датум: 14. јун 2016. године 

Б е о г р а д 

         

 

 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

у отвореном поступку јавне набавке радова 

- изградња зграде Прекршајног суда у Пожаревцу - 

редни број 16/2016 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 13. 

јуна 2016. године у 14.17 сати: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У вези са позицијом електроенергетских инсталација – громобранске инсталације, 

молимо вас да објавите спецификацију громобранске инсталације са количинама, 

јер је иста неопходна због формирања цене. 

 

1. Одговор Комисије: 

Спецификација громобранске инсталације је како следи: 

 

ред. 

бр. 
опис 

јед. 

мере 
кол. 

1 

набавка, испорука и монтажа поцинковане траке, која ће се 

поставити у темељу и користити као темељни уземљивач, као 

спустни вод, као прихватни вод и као хватаљка чије су укупне 

дужине узете: 

  

 Fe/Zn-25x4mm, NGO84, SRPS.N.B4.901: m 120 

 Fe/Zn-20x3mm, NGO84, SRPS.N.B4.901: m 200 

2 
набавка, испорука и монтажа потпоре за кровни вод по 

слемену тип: NGO20, (220x100)mm, SRPS.N.B4.920-P je: 
ком. 50 

3 
набавка, испорука и монтажа потпоре за кровни вод тип: 

NGO26, D, SRPS.N.B4.925-P je: 
ком. 55 

4 
набавка, испорука и монтажа мерног споја тип: 58x58mm, 

NGO52, SRPS.N.B4.912 je: 
ком. 4 

5 
набавка, испорука и монтажа кутије за мерни спој тип: 

NGO12, SRPS.N.B4.912 je: 
ком. 4 

6 
набавка, испорука и монтажа ситног потребног материјала за 

израду комплетне громобранске инсталације 
пауш. 1 



 

Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу 

- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер 

- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


