
Град Лозница  

Градска Управа  

Број: JНМВ 12/15 

Број: 404-15-504/2015-III1 

Датум: 18.03.2015. године.                                             

        Л о з н и ц а 

 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ('' Службени Гласник РС'' број: 124-2013 

од 6. Јануара 2013. године)   Комисија за реализацију јавне набавке број: 7/2015, именована 

решењем Начелника Градске управе Лозница број : 404-15-504/2015-III1. године  доставља: 

 

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ 

У ВЕЗИ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ  12/2015. – Набавка добара – алата и машина 
 

                  1. На основу постављеног питања за следеће ставке да наведене машине нису испоручиве: 

ставка 2. KRUŽNA TESTERA TMSEM 2050 ili odgovarajuci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ставке 27. KRUŽNA TESTERA TMSEM 2050   ili odgovarajuci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ставка 31. Stubna brusilica rajder rdp – bg 05 

ставка 32. Stubna brusilica rajder rdp – bg 03 

ставка 34. Set brusilica metabo ( velika WX 2000 – 230, prečnik ploče 230 mm, snaga 2000 w, obrtni 

moment – 13 nm, broj obrtaja bez opterećenja 6.600 obr/min, navoj vretena m14, težina 5,8 kg, meki 

start, autostop karbonske četkice, Mala W 820 – 125, prečnik ploče 125 mm, snaga 820 w, obrtni 

moment 1,8 nm, broj obrtaja bez opterećenja 10.000 obr/ min, navoj vretena m14, težina 1,7 kg, bočni 

prekidač, tanko kućište, auto stop karbonske četkice ) 

 

Одговор је следећи : 

Наведене машине су испоручиве , тако да се неће тражити заменски модел. 

 

2. На основу постављеног питања за ставку 16. Који тачно алат за глодалицу ? 

 

Одговор је рајдер 12ком за глодалицу Искра или одговарајући. 

 

3. На основу постављеног питања за ставку 25.Карактеристике или опис рукавица ? 

 

Одговор је дупло мочане. 

 

4. На основу постављеног питања који је промер црева за ставку 5. CREVO ZA VAZDUH 

8M ili odgovarajuci? 

 

Одговор је 8мм од 8м дужине за компресор. 

 

5. На основу постављеног питања за ставку 12. MOTALICE 3X1.5 која је дужина моталице 

и на ком бубњу ? 

 

Одговор је на стандардном ( ПВЦ ) бубњу од 50м. 

      Члан  Комисије 

Службеник за јавне набавке 

          Слађана Томићевић, дипл. економиста 

 


