
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-3/2018-12/34 

Датум: 29. мај 2018. 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 

за јавну набавку радова у отвореном поступку 

- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу - 

редни број 13/2018 

 

 

Допуна одговора број: 404-02-3/2018-12/34 од 28. мај 2018. године на писани захтев 

заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 23. маја 2018. године у 

17.30 сати: 

 

Телекомуникационе и сигналне инсталације 

 

1. Питање заинтересованог лица: 

 

У оквиру Предмера и предрачуна уз пројекат за извођење Телекомуникација и 

сигналних инсталација: тЦсх_245099_Конкурсна документација, 01- Структурно 

кабловски систем, 

Пасивни део рачунарске мреже, у позицији 01-07 наведено је да патцх панел обухвата 

24x модул РЈ45 Цат 6, у позицији 01 -16 је за тип кабла наведен кабл Ф/ФТП 4x2xАWГ23 

Цат 6а, док је у позицији 01-17 као преспојни кабл наведен ФТП преспојни кабл Цат 7. 

Молимо Вас за разјашњење која од наведених категорија треба да буде укључена у 

понуду? 

 

1. Одговор Комисије: 

 

У суштини највећа разлика је у цени између категорија. Нека буде пасивна опрема 

категорија 6а, док преспојни каблови остају категорија 7. 

 

2. Питање заинтересованог лица: 

 

У оквиру Предмера и предрачуна уз пројекат за извођење Телекомуникација и 

сигналних инсталација: тЦсх_245099_Конкурсна документација , 07- Систем видео 

надзора, у позицијама 7-12 и 7-13, специфицирани су сwитцхеви- лаyер 2, међутим, за 

исте нису специфицирани СФП модули. Молимо Вас за разјашњење да ли је потребно 



да СФП модуле укључимо у цену позиција: 7-12 и 7-13 или ћемо добити допуњен 

предмер за наведену позицију? 

 

2. Одговор Комисије: 
 У позицији 07-12 пише: „Layer 2 + Stackable Gigabit Switch, poseduje 24 x 100 / 1000X SFP i 4 x SFP+ 
porta,  
...“ 
 
У позицији 07-13 пише: „Layer 2 Fast Ethernet POE switch, poseduje 24 x 10 / 100 /TX POE+ portova 
i 2 combo porta (10 / 100 / 1000T - 100 / 1000 SFP), ...“ 

Треба укључити у цену модуле СФП 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;  

- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу; 

- Јадранка Савић, дипломирани правник;  

- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;  

- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке; 

- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства; 

- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике; 

- Јована Анђелковић,  дипломирани правник, службеник за јавне набавке. 

 
 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 
 


