
 

 
 

Дом здравља „Вождовац“, Београд, Устаничка 16 
Мат.број: 07028547, ПИБ 101734535 

тел.: (+381 11) 30-80-500, 30-80-502, факс: 24-43-594 
е-пошта: office@dzvozdovac.rs, http://www.dzvozdovac.rs 

 

  
 

 
 
 
ДОМ ЗДРАВЉА ,,ВОЖДОВАЦ“      
Број: 5091 
Датум: 17.10.2014.године 
Београд, Устаничка 16 
 
 
 Предмет: Одговор на питање  у вези са ЈН мв р.бр. 26/14: набавка добара 
 „Електро материјал за потребе Дома здравља Вождовац“ 
 

Поштовани, 
 

 У  вези са вашим питањем запримљеним путем Е-maila у Дому здравља дана 
16.10.2014.год дел.бр. 8240, у вези са ЈН мв р.бр. 26/14: набавка добара 
„Електро материјал за потребе Дома здравља Вождовац“ 
 
 1. „Ст.49. и 50. – На које прекидаче се мисли? За шта се користе? Да ли су то 
прекидачи за ТА пећи, кварцне грејалице или нешто треће?“ дајемо следеће појашњење: 
За ст.49. Прекидач клик-клак (0 - 1) мали ,и 50. Прекидач клик-клак (0 - 1) велики,  
тражени прекидачи су за кварцне пећи. 
  
 2. „Ст.91. – Колико метара је спирални кабал?“дајемо следеће појашњење: 
За ст.91. Спирални кабал за слушалицу,тражени спирални кабал је дужине 3м. 
 
 3. „Ст.100. – За које живине сијалице се тражи пригушница (125,250 или 
400W)?“дајемо следеће појашњење: 
За ст.100. Пригушница за живине сијалице, тражи се за живине сијалице 125 W. 
 
 4. „Ст.114., 115., 116., 117., 118. – Која је величина рупе за тражене папучице?“ 
дајемо следеће појашњење: 
 За ст.114. Папучице 4 мм2, тражена величина рупе износи Ø6. 
 За ст.115. Папучице 6 мм2, тражена величина рупе износи Ø8. 
 За ст.116. Папучице 10 мм2, тражена величина рупе износи Ø8. 
 За ст.117. Папучице 16 мм2, тражена величина рупе износи Ø10. 
 За ст.118. Папучице 25 мм2, тражена величина рупе износи Ø10. 
  
 5. „Ст.131. Рефлектор ЛЕД без сензора. Која снага рефлектора је у питању? 50 W 
или слабији? 
дајемо следеће појашњење: 
За ст.131. Рефлектор лед 220 v без сензора, тражи се  Рефлектор лед без сензора 50 W. 
 
 
Из наведеног Наручилац ће складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник РС”, бр. 124/2012) извршити  допуну конкурсне документације, и  
Објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда до 27.10.2014.год.. 
  
 
 С поштовањем, 
       Дом  здравља “Вождовац“ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                     Виолета Миленковић, службеник за јавне набавке , с.р 


