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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 припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку 

- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу - 

редни број 13/2018 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 31. маја 

2018. године у 14.50 сати: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 

 

01-00 Структурна Кабловска мрежа У делу Пасивни део Рачунарске мреже у тачки: 

01-17 Дефинисано је „ФТП преспојни кабл за повезивање (патцх цорд) ЛСФРОХ, 

цат.7 са РЈ45 утичницама на оба краја, појединачне дужине": 

1 м 3000 ком 

3 м 1353 ком 

Скраћеница ЛСФРОХ (Лоw Смоке Фире Ретардант Зеро Халоген) се односи на 

инсталациони кабал, ЦПР регулатива се односи само на инсталационе каблове (на 

линк), не на преспојне каблове. 

У Европским регулативама НЕ постоји: Патцх цорд ЛСФРОХ, цат7 саРЈ45 

утичницама. 

Преспојни каблови до Цат.6а постоје у РЈ45 опцији (остало је маркетинг од 

произвођача до произвођача). 

У категорији 7 постоје Терра патцх лаблови и ГГ опција патцх каблова, где је 

контролисана производња и опрема је неколико пута скупља од преспојних 

каблова РЈ45. 

Да ли можете недвосмисиено дефинисати преспојне каблове (патцх цорд ) који су 

у сагласности са важећим регулативама? 

 

 

1. Одговор Комисије: 

 

Може се за преспојне каблове (patch cord) применити Patch cord  category 6a, 

спецификације 550 МХз, outer sheath LSZH. 



 
 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;  

- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу; 

- Јадранка Савић, дипломирани правник;  

- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;  

- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке; 

- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства; 

- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике; 

- Јована Анђелковић,  дипломирани правник, службеник за јавне набавке. 

 
 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоцa 


