
 

На основу члана 63.став3. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012,14/2015 i 68/2015) Комисија Наручиоца за јавну набавку бр. 
23/2019 сачинила је  

Додатне информације бр. 1 

У вези са припремањем понуде  

За јавну набавку – Додела средстава намењених економском 
оснаживању породица избеглица, кроз доходовне активности 

 
 
Питања:  
 
Поштовани, 
 
Увидом у конкурсну документацију за ЈНМВ број 23/2019, Додела средстава 
намењених економском оснаживању породица избеглица, кроз доходовне 
активности имамо питања везана за следеће: 
 
Позиција 1.Машина за сечење стиропора  
Каква је машина у питању,ручна или електрична,које су карактеристике? 
Позиција 2.Миксер за лепак и фарбу 
Каква је машина у питању,ручна или електрична,које су карактеристике? 
Позиција 3.Машина за прање под притиском 
- дамперица 
Које су карактеристике  машине коју тражите? 
Позиција 4.Ударна бушилица-хилти 
Које су карактеристике  машине коју тражите? 
Позиција 15.Хоблер за стиропор 
Које су карактеристике хоблера за стиропор? 
Позиција 18.Молерске мердевине 
Које мердевине ,алуминјумске ,дрвене,са колико газишта? 
Позиција 22.Грађевински ласер линијски 
Које су карактеристике ласера? 
Позиција 23.Машина за усисавање и дување 
лишћа 
Које су карактеристике машине? 
Позиција 24.Плински бренер са додацима 
Који су додаци у питању? 
Позиција 28Апарат за варење инверторски 
Од колико ампера? 
 



Позиција 34Фотокопир апарат-Canon image, 
RUNNER C 1225 или одговарајући 
Да ли треба понудити и тонер и АДФ за фотокопир јер се то посебно купује 
? 
Позиција 36 Машина за дубинско прање стаза 
и тепиха и усисавање 10/1 
Шта значи 10/1?Наведите карактеристике машине? 
Пошиција 38.Хемијска средства -прашак1 ком? 
Наведите грамажу прашка који тражите? 
Позиција 46АЦГ Материјал Црни; Тамно сиви; 
Бело; Црвено;Плаво- тегет 
маскирно ком 1 
Наведите димензију платна које тражите и шта значи количина од једног 
комада ? 
Позиција 48АЦГ Материјал Црни; Тамно сиви; 
Бело; Црвено;Плаво- тегет 
маскирно ком 40 
Од колико метара је конац? 
Позиција 49.Рајфишлуси: Црно 50; Бело 50; 
Црвено 50; Тамно сиво 50; ком 200 
Које су дужине рајфишлуси? 
Позиција 65 Професионална машиница за 
шишање 3100-4000 
Шта значи ознака 3100-4000? 
Позиција 82Кошнице-зазимљене ДБ км 20 
Колико рамова треба да има кошница? 
Колико рамова треба да буде зазимљено? 
 
 
Одговори: 
 
Позиција 1.Машина за сечење стиропора  
Каква је машина у питању,ручна или електрична,које су карактеристике? 

230V, 140 mm 
 
-Позиција 2.Миксер за лепак и фарбу 
Каква је машина у питању,ручна или електрична,које су карактеристике? 

230V, 50Hz, снага 1050W, број обртаја 0-550/мин 
 
Позиција 3.Машина за прање под притиском 
- дамперица 
Које су карактеристике  машине коју тражите? 

Притисак  bar/MPa 110/11, проток 360 l/h, снага 1,4KW 
 
Позиција 4.Ударна бушилица-хилти 
Које су карактеристике  машине коју тражите? 



220-240V   50Hz     Снага 500W    br. obrt. 0-1200/мин, снага ударца 1,6J, 
бушење  ø20mm 

 
Позиција 15.Хоблер за стиропор 
Које су карактеристике хоблера за стиропор? 

метални 270x130 mm 
 

Позиција 18.Молерске мердевине 
Које мердевине ,алуминјумске ,дрвене,са колико газишта? 

дрвене 2x5 
 
Позиција 22.Грађевински ласер линијски 
Које су карактеристике ласера? 

BOSCH Quigo 3 или одговарајући 
 

Позиција 23.Машина за усисавање и дување 
лишћа 
Које су карактеристике машине? 

2500W, брзина струјања ваздуха ≤300km/h, кеса за прихват 45 л. 
 
Позиција 24.Плински бренер са додацима 
Који су додаци у питању? 

WOMAX Brener 4,0x9. 0x30    црево 1,5m или одговарајући 
 
Позиција 28Апарат за варење инверторски 
Од колико ампера? 

EINHEL TC-IW 170 или одговарајући 
 

Позиција 34Фотокопир апарат-Canon image, 
RUNNER C 1225 или одговарајући 
Да ли треба понудити и тонер и АДФ за фотокопир јер се то посебно купује 
? 

Са тонером и ADF за фотокопир – A3 
 
Позиција 36 Машина за дубинско прање стаза 
и тепиха и усисавање 10/1 
Шта значи 10/1?Наведите карактеристике машине? 

KARCHER Puzzi 10/1 или одговарајући 
 
Пошиција 38.Хемијска средства -прашак1 ком? 
Наведите грамажу прашка који тражите? 

RM 760- Паковање 10 кг. 
 
Позиција 46АЦГ Материјал Црни; Тамно сиви; 
Бело; Црвено;Плаво- тегет 
маскирно ком 1 



Наведите димензију платна које тражите и шта значи количина од једног 
комада? 

Једна класична ролна стандардних димензија  
 
Позиција 48АЦГ Материјал Црни; Тамно сиви; 
Бело; Црвено;Плаво- тегет 
маскирно ком 40 
Од колико метара је конац? 

5000m. 
 
Позиција 49.Рајфишлуси: Црно 50; Бело 50; 
Црвено 50; Тамно сиво 50; ком 200 
Које су дужине рајфишлуси? 

Разне дужине 
 

Позиција 65 Професионална машиница за 
шишање 3100-4000 
Шта значи ознака 3100-4000? 

Машина за шишањеOSCAR Max PRO Magnet или одговарајућа 
 

Позиција 82Кошнице-зазимљене ДБ км 20 
Колико рамова треба да има кошница? 
Колико рамова треба да буде зазимљено? 

DB кошнице са по 10 рамова и пчелињим друштвима, вез 
полунаставака   

 
 
 

Извршићемо измену конкурсне документације и продужићемо рок 
за достављање понуда за јавну набавку јн.бр. 23/2019 - Додела 
средстава намењених економском оснаживању породица 
избеглица, кроз доходовне активности 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


