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        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 

                                   Број: 1698-9/16 

                        Датум: 17. јул 2018. године 

                                     Б е о г р а д    

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у поступку јавне набавке мале вредности  

 - Радови на аутоматском заливном систему  - 

редни број: ЈН 16/2018 

 

на писани захтев заинтересованог лица, послат путем електронске поште дана 14. јула 2018. 

године  у 10:07 часова, а примљен од стране наручиоца дана 16. јула 2018. године: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Молимо вас за додатна појашњења за следеће позиције у предмеру: 

Позиција 9: Уградње распрскивача ½. 

Који прскачи су у питању? Који је њихов домет? Да ли су у питању спрејеви, са којим 

дизнама или ротори? Да ли је у питању комбинација ових прскача? 

 

Позиције 4, 5, 6, 10 и 11: Командне јединице и електромагнетни вентили 

Да ли су у питању вентили 9V или 24V? У случају да су вентили 24V да ли су командне 

јединице за спољну или унутрашњу монтажу? 

 

1. Одговор Комисије: 

Сви распршивачи су МП Ротатори. То су распршивачи последње генерације. Монтирају се 

у тело распрскивача од ½”. Млазница је “multistream” односно са 4 млаза различитог домета 

који ротирају. Визуелно изгледају веома лепо, равномерно дистрибуирају воду по заливној 

површини и мали су потрошачи па смањују пречнике цеви и фитинга, тако да се остварују 

уштеде на овим позицијама. Домет ових распрскивача је 9, 6, 4, 3 m, а такође на располагању 

су млазнице које прскају воду правоугаоно 4,5 x 1,5 m и 4,5 x 9 m. Наведени домети се могу 

редуковати 30%. Предвиђено је да све компоненте аутоматског заливног система буду од 

произвођача „Hunter“, а спојни елементи (фитинг) од произвођача „Poliext“, које су према 

„DVGW-u“ атестиране за притиске до 16 бара. У обзир може доћи и опрема других 

реномираних произвођача, истих или бољих техничких карактеристика. 



 

Соленоиди су од 9V. 

 

2. Питање заинтересованог лица? 

Да ли је урађен пројекат система за заливање? 

3. Одговор комисије: 

Израда пројекта је обавеза добављача. 

  

Напомена: Додатне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације. 
 

Комисија за јавну набавку 

 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 

 


