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Предмет: Додатно појашњење и Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке мале 
вредности добара са закључењем оквирног споразума: Потрошни материјал за ТЕТРА базне 
станице, ЈН број 108/19 
 
 
 
 
 Овим путем Вам достављамо додатно појашњење и измену конкурсне документације у поступку јавне 
набавке мале вредности добара са закључењем оквирног споразума: Потрошни материјал за ТЕТРА базне 
станице, ЈН број 108/19. (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 
124/12, 14/2015 и 68/2015“). 
 
ПИТАЊЕ : Молим да нам у вези са неким ставкама из набавке број 108/19 Потрошни материјал  за 
ТЕТРА базне станице дате прецизније информације: 
за Ставку 29. - Типлови пластични са шрафовима ф5,ф6,ф8,ф10,ф12,ф14 – које су дебљине и дужине 
шрафови, и  
за Ставку 36. - Шраф саморезац ф4 35мм – наведите прецизније дебљину, дужину ,врста главе. 
 
ОДГОВОР: У складу са постављеним питањем овим путем достављамо Вам додатна појашњења Конкурсне 
докумнетације за захтеване ставке, и то: 
за Ставку 29. - Типлови пластични са шрафовима ф5,ф6,ф8,ф10,ф12,ф14: 
tipl ф5,5x25- šraf 3-4mm x 30mm 
tipl  ф6,6x50- šraf 4-5mm x 60mm 
tipl  ф8,8x65- šraf 4.5-6mm x 70mm 
tipl  ф10,10x50- šraf 6-8mm x 60mm 
tipl  ф12,12x60- šraf 8-10mm x 65mm 
tipl  ф14,14x70- šraf 10-12mm x 80mm 
за Ставку 36. - Шраф саморезац ф4 35мм: 
У питању је саморезујући вијак за лим са равном главом и крстастим урезом L=38mm, d=4.2mm 
 

У складу са указаним, Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 7/62 и 8/62 која 
се односи на Опис добара у делу Техничких карактеристика. 
 

У конкурсној документацији објављеној 17.06.2019. године измењене је страна: 7/62 и 8/62 
Измењена страна конкурсне документације налази се у прилогу. 
 

Рок за доставу понуда се помера за 28.06.2019. године до 10 часова. Поступак отварања 
понуда спровешће се 28.06.2019. године у 13 часова. 

 
 

           
 
 
 
 



13. N male C2FP 

Konektor N(m) za  koaksialni 
opleteni kabel sa niskim podužnim 
slabljenjem, nazivnog prečnika 
dielektrika  0,400 ". Montaža: crimp " 
(odgovarajući za isporučeni kabel) 

40 40 40 

14. N female C2FP 

Konektor N(ž) za  koaksialni opleteni 
kabel sa niskim podužnim 
slabljenjem, nazivnog prečnika 
dielektrika  0,400 ". Montaža: crimp " 
(odgovarajući za isporučeni kabel) 

10 10 10 

15. FMA female RG58 Konektor FMA(ž) za kabl RG 58 10 10 10 

16. Конекторски прелаз 
BNC male на N female Mеdjuserijski adapter BNC(m)/N(ž) 10 10 10 

17. Конекторски прелаз 
DIN female на N male 

Mеdjuserijski adapter N(m)/DIN7-
16(ž) 10 10 10 

18. Конекторски прелаз 
DIN male на N female 

Mеdjuserijski adapter DIN7-
16(m)/N(ž) 10 10 10 

19. 
Конекторски прелаз 
mini uhf male на BNC 
female 

Mеdjuserijski adapter 
muhf(m)/BNC(ž) 10 10 10 

20. Конекторски прелаз 
PL259 male на N female 

Mеdjuserijski adapter 
PL259(m)/N(ž) 5 5 5 

21. Uzemljivač koaksialnog 
kabla 1/2" 

uzemljivač koaksialnog kabla 1/2", 
puno metalno dvodelno telo, 60cm 
uzemljivački vod, sa stopicom. 

10 10 10 

22. Uzemljivač koaksialnog 
kabla 7/8" 

uzemljivač koaksialnog kabla 7/8" , 
puno metalno dvodelno telo, 60cm 
uzemljivački vod, sa stopicom. 

10 10 10 

23. Elektro izolaciona visoko-
elastična PVC traka 

elektro izolaciona visoko-elastična 
PVC traka, otporna na niske i visoke 
teperature, UV-zračenje ,  19mm x 
20m kotur 

20 20 20 

24. Vezica UV stabilna 10mm 
x 400mm 

Vezica UV stabilna, za temp. -40 
do+600C, zatezna sila min.800N. 
Dužine min.500mm, širine min, 7,5 
mm (paket od 100 kom.) 

10 10 10 

25. Kabl za napajanje 12V za 
montažu nu vozila 

Kabl za napajanje Motorola  
terminala TETRA и analognih sa 
osiguračem 10A HKN4192B ili 
GKN6270  

20 20 20 

26. Konektori aksesori za 
stanice 

Konektori aksesori za stanice 
GMBN1021 25 25 25 

27. UTP kabl kotur 305м UTP kabl cat5 2 2 2 

28. Konektor RJ45 sa 
kapicama Konektor RJ45 zа UTP kabl 200 200 200 

29. 

Tiplovi plastični sa 
šrafovima 
ф5,ф6,ф8,ф10,ф12,ф14 
 

Plastični tiplovi Fischer ili 
odgovarajući,za svaki prečnik po 50 
komada sa šrafovima  
tipl ф5,5x25- šraf 3-4mm x 30mm 
tipl  ф6,6x50- šraf 4-5mm x 60mm 
tipl  ф8,8x65- šraf 4.5-6mm x 70mm 
tipl  ф10,10x50- šraf 6-8mm x 60mm 
tipl  ф12,12x60- šraf 8-10mm x 
65mm 

300 300 300 



tipl  ф14,14x70- šraf 10-12mm x 
80mm 

30. 

Jednokomponentna 
poliuretanska pena-pur 
pena 
 

Jednokomponentna 
poliuretanska,visoko 
ekspandirajuća,300ml 
 

5 5 5 

31. 
Jednokomponentna 
poliuretanska pena-pur 
pena 

Jednokomponentna 
poliuretanska,nisko 
ekspandirajuća,300ml 

3 3 3 

32. Silikon u tubi Silicon za zaptivanje spojeva 280мл 10 10 10 

33. Konektor za napajanje za 
stanicu CM340 

Konektor za napajanje za stanicu 
CM340 30 30 30 

34. Burgije čelične za metal 
od ф3 do ф12 

Burgije čelične za metal od ф3 do 
ф12,po 6 komada za svaki prečnik 72 72 72 

35. 
Sprej WD 40 или 
одговарајући  

Sprej za podmazivanje I 
odstranjivanje zarđalih naslaga 
WD40,200ml 

5 5 5 

36. Šraf samorezac ф4 35mm 
саморезујући вијак ф4 35mm за 
лим са равном главом и крстастим 
урезом L=38mm, d=4.2mm 

200 200 200 

37. 
Pištolj za topljenje plastike 
bosh или одговарајући 

Pištolj za topljenje plastike bosh za 
patrone 11mm 3 3 3 

38 Insekticid u spreju Insekticid u spreju Raid ili 
odgovarajuci 3 3 3 

39. 
vestacko opterecenje 
50ohm 100w,malo 

DL-100DM-3G,Spec.: 100W,50 
ohm, 3GHz, DIN Male 
connector,Features: power 
termination,resistance 

2 2 2 

 
Напомена: Наручилац задржава право да по потреби промени наведене оквирне количине тражених добара, с 
тим да се набавка евентуалних додатних количина и врста добара врши по ценама које не могу бити више од 
цена из понуде добављача и искључиво до назначене вредности уговора, при чему таква промена количина 
важи од наредног дана од дана обавештења добављача о промени количина.  
 
Напомена: У изузетном случају, ако се у току реализације уговора јави потреба Наручиоца за сродним добрима 
која нису наведена у обрасцу спецификације, Наручилац ће позвати све Добављаче са којима је закључио 
оквирни споразум да доставе понуду за тражена добра и применом критеријума најниже понуђене цене, издати 
наруџбеницу добављачу који је понудио најнижу цену (модел наруџбенице у прилогу конкурсне 
документације поглавље IX).  
 
Уколико је Наручилац закључио оквирни споразум са једним Добављачем, а у току реализације уговора се јави 
потреба за сродним добрима која нису наведена у обрасцу спецификације, Наручилац ће позвати Добављача да 
достави понуду на основу свог важећег ценовника и на основу писане сагалсности наручиоца на дату понуду 
добављача у погледу врсте, количине, квалитета и цене, добављач ће испоручити потребна добра, али 
исклључиво до назначене вредности уговора. 
Место испоруке: Магацин МУП-а РС, Милорада Јовановића 7, Београд (Атекс). 
Гарантни рок: минимум 12 месеци од момента испоруке предметних добара.  
Начин и рок испоруке: У целости, у року од максимално 90 дана од дана потписивања уговора. 
 
  
У __________________                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача 

Дана____________ 2019. године                                                         ___________________________      


