
Питања и одговори у вези додатних информација и појашњења конкурсне документације, 
ЈН бр24 - 09/2015 
 
 

1. У табели 2/1 рачунарска опрема у згради Дирекције, наведена је и опрема која не 
спада у рачунарску опрему. Није исказана рачунарска опрема лап топ рачунари. 

2. Захтевано је појашњење где се налазе indoor  и outdoor базне станице, да ли су 
смештене у грађевинским објектима или се налазе на антенским стубовима? 

 
 
  
Одговор: 
„У оквиру табеле 2/1 не захтева се осигурање лап топ рачунара. Захтева се осигурање два 
штампача и телефонских централа у згради Дирекције у Француској 9 и на бази Дирекције 
у Макишу, како је специфицирано у Табели. 

 Везано за Табелу 2/2, свe indoor базне станице се налазе у оквиру грађевинских објеката 
који су наведени у Табели (рек ормари са опремом су у грађевинским објекатима, а антене 
на врховима наведених грађевинских објектата). Све outdoor базне станице се налазе на 
отвореном, на локацијама наведеним у Табели (рек ормари са опремом која укључује базну 
станицу, контролер базне станице, клима уређај за рек ормар и УПС се налазе на 
отвореном, антене за 4 станице се налазе на антенским стубовима у власништву Vip Mobile 
d.o.o – Лепенски Вир, Доњи Милановац, Голо Брдо II и Кузмин, а антене за остале 4 
outdoor базне станице се налазе на врховима грађевинских објеката – Термоелектрана 
Костолац, фабрика Дунавка д.о.о., закупљени простор приватног лица и ЈП Јединство 
Кладово)." 

 Базна станица обухвата рек ормар, клима уређај (outdoor), базну станицу (1 за indoor и 2 
за outdoor), контролер базне станице (1 за indoor и 2 за outdoor), УПС, антене.  

 
2. Средство финансијског обезбеђења – да ли је потребно доставити меницу за озбиљност 
понуде? 
 
Одговор: 
 
Потребно је доставити САМО меницу за добро извршење ппосла. 
 
3. Осигурани ризици – на страни 8 конкурсне документације Тачка 3. Појашњење који су 
осигурани ризици и на коју се имовину односе? 
 
 
 
 
Одговор: 



Као што је и наведено у тендерској документацији потребно је извршити осигурање 
имовине из  Табела 2 – ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ, ЗАЛИХЕ РОБА И РАЧУНАРСКА 
ОПРЕМА  на страни 7 и 8 тендерске документације по доле наведеним захтевима, са 
појашњењем:  

 
Осигурани ризици: 

 Тачка  1.  Осигурање имовине од пожара и неких других опасности (основни 
ризици).  

 Тачка  2.  Осигурање залиха од пожара и неких других опасности (основни ризици). 
 Табела 2/1 и 2/2 -  Осигурање имовине од пожара и неких других опасности. 

(основни ризици) и осигурање компјутерске мреже и телефонске централе – 
комбиновано осигурање и осигурање преносиве технике од крађе, пожара и упада у 
воду. 

У вези података о вредности имовине ради се о фиксним износима, а не 
књиговодственим. 

 

4. У вези исправка табеле на страни 26. Тендерске документације, иста је 
исправљена и нова документација биће постављена на Портал Управе и на сајт 
Дирекције. 

 
 
 
  
 

                                                                            Комисија за јавне набавке 


