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ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНОП 41/2017, бр.3 
 
 
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкам а на основу постављених питања врши се 
појашњење Конкурсне документације за набавку набавка батерија за ПП и АПБ,дизел 
агрегате и акумулаторе за ТМД у отвореном поступку  по партијама, (набавка бр. 41/2017) 

 
Питање 1. . ПАРТИЈА 1, ставка под редним бројем 1 

 
„смештајни простор је димензија ШДВ ( 650 мм х 400мм х 850мм)“. Да ли се смештајни простор 

односи на оба сандука, односно на укупно 30 батерија? Уколико је тако да ли можемо батерије 

ставити у два реда, по висини, тако што би смо простор дорадили додавањем полице за други ред?У 

овом случају батерије које заступамо су немачког произвођача HOPPECKE висине су 309мм ( 

каталогу је то батерија FNC 58H, 58Ah), што значи да остаје простор изнад сваког реда од око 116мм. 

Да ли је овакав смештај прихватљив? Да ли се може испоручити батерија типа X за ову позицију, која 

је нижа и има боље перформансе? 

Одговор: 
Понуђач је у обавези да достави детаљну скицу димензија сандука и димензија ћелија тако да укупне 
димензије батерија задовољавају захтева смештајног простора уз напомену да наручиоц обавезно 
проверава димензије ћелија (из каталога проузвођача)који је такође обавезно доставити уз понуду. 
 
Питање2.  

Везано за додатне услове захтев је:- да је понуђач остварио укупан приход у претходне обрачунске 
године (2014., 2015. и 2016.) у збирном износу, од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а,- да понуђач није 
био у блокади рачуна уназад 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуде. 

Одговор: 

Доказивање обавезних и додатних услова дефинисано је конкурсном документацијм. 
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