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ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНОП 44/2017, бр.3 
 
 
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкам а на основу постављених питања врши се 
појашњење Конкурсне документације за набавку резервног материјала и опреме за каблове 
у отвореном поступку  по партијама, (набавка бр. 44/2017) 

 
 
Питање 1. U konkursnoj dokumentaciji na str.br. 15 pod opštim tehničkim uslovima br.3.2.2. naveli ste 
neophodan poslovni kapacitet ponuđača u predhodne tri godine od dana objavljivanja poziva za podnošenje 
ponuda da je isporučio dobra koja su primerena predmetu javne nabavke u vrednosti od v15.000.000,00 
RSD bez PDV-a. 
Одговор 1:Следи измена конкурсне документације. 
 
Питање 2. U konkursnoj dokumentaciji na str.br. 33 pod opštim tehničkim uslovima za poziciju 1.-Kablovska 
glava 100x2 za unutrašnju montažu naveli ste tehnički uslov. 
 
Kako se u ponudi(dokumentaciji)ponuđača dokazuje ispunjenost ovog uslova? 
Одговор 2:Понуђач доставља Атест и овлашћење произвођача. 

 
Питање 3. U konkursnoj dokumentaciji na str.br. 33 u tabeli partije 3, pod stavkom br.15 navedena je Cev 
toploskupljajuća sa lepkom TSCL 150/37-1m. 
 

Da li je umesto tražene dimenzije prihvatljiva dimenzija 146/38? 

Одговор 3:Прихватљиво 
 
Питање 4. U konkursnoj dokumentaciji na str.br. 33 u tabeli partije 3, pod stavkom br.17 navedena je Cev 
toploskupljajuća sa lepkom TSCL 63/27-200m. Da li je umesto tražene dimenzije prihvatljiva dimenzija 
65/19? 

Одговор 4:Прихватљиво 
 

Питање.5: 

У конкурсној документацији на стр.бр. 33 у табели партије 3, под ставком бр.16 наведена је Цев 
топлоскупљајућа са лепком ТСЦЛ 150/37-1,5м.Да ли је уместо тражене димензије прихватљива 
димензија 146/38? 
 

Одговор 5:Прихватљиво 
 

Питање бр.6: 
U konkursnoj dokumentaciji na str.br. 33 u tabeli partije 3, pod stavkom br.17 navedena je Cev 
toploskupljajuća sa lepkom TSCL 63/27-200m.Da li je umesto tražene dimenzije prihvatljiva dimenzija 
65/19? 

Одговор 6:Прихватљиво 
 
 
 



 

 

 

Питање бр.7: 
U konkursnoj dokumentaciji na str.br. 33 u tabeli partije 3, pod stavkom br.18 navedena je Metalna zaštitna 
obloga-Zaštitni kavez.Morate specificirati za koji tip spojnice je zaštitni kavez(prava, pupinova ili račvasta), 
jer se razlikuju po dimenzijama? 
 

Одговор 7:Метални кавез је за праве спојнице 

 
Питање бр.8: 
U konkursnoj dokumentaciji na str.br. 33 u tabeli partije 3, pod stavkom br.19 naveden je Metalni levak za 
STKA-V kabl.Morate specificirati za koji tip spojnice je metalni levak(prava, pupinova ili račvasta), jer se 
razlikuju po dimenzijama? 

 
Одговор 8:Метални левак је за праве спојнице 

 
Питање бр.9: 
U konkursnoj dokumentaciji na str.br. 33 u tabeli partije 3, pod stavkom br.20 naveden je Metalni levak za 
STA-PV kabl.Morate specificirati za koji tip spojnice je metalni levak(prava, pupinova ili račvasta), jer se 
razlikuju po dimenzijama? 
 

Одговор 9:Метални левак је за праве спојнице 
 
Питање бр.10: 
U konkursnoj dokumentaciji na str.br. 33 u tabeli partije 3, pod stavkom br.27 navedena je Cevčica plastična 
za nastavljanje bakarnog provodnika Fi1,4mm.Ova dimenzija nije po standardu, najveća po standardu koja 
postoji je Fi 1,2mm.Da li je ona prihvatljiva? 
 
Одговор 10:Није прихватљива тражене цевчице су за настављање сигналних каблова 
  
Питање бр.11: 
U konkursnoj dokumentaciji na str.br. 33 u tabeli partije 3, pod stavkom br.29,30.31 i 32 navedene su 
spojnice tip SKS. 
 
Posto je ovaj tip spojnice odavno tehnološki prevazidjen da li je dozvoljeno ponuditi termoskupljajuću 
spojnicu sličnu tipa XAGA i koje veličine?U tom slučaju stavka 32-Smolit mase nisu potrebene? 
 

Одговор 11: Може се испоруцити алтернативна али адекватна замена слична типу XAGA 550 43/8-
200 за SKS-6 i SKS-25, односно слична типу XAGA 550 75/15-250 za SKS-50.  
 
Питање бр.12: 
U konkursnoj dokumentaciji na str.br. 33 u tabeli partije 3, pod stavkom br.33 navedena je Šina sa navojem i 
mašinskim vijkom upuštena glava za povezivanje levkova prave spojnice za STA-PV kabl(po dva komada), 
osa navoja na rastojanju 34cm. 
Ova dimenzija nije po standardu, osa navoja šine za pravu spojnicu je 310mm.Da li je ovo  prihvatljivo? 
 

 Одговор  12 
За лонце/цилиндар дужине 345 мм праве спојнице на STA-PV 4x4x1,2 + 12x4x0,9 каблу, потребне су 
шине са шрафовима за повезивање левкова дужине (оса рупа са навојем) 330 мм, као на слици: 
 
 

 

 

 

Питање бр.13: 
U konkursnoj dokumentaciji na str.br. 33 u tabeli partije 3, pod stavkom br.34 navedena je Šina sa navojem i 
mašinskim vijkom upuštena glava za povezivanje levkova prave spojnice za STA-PV kabl(po dva komada), 
osa navoja na rastojanju 45cm. 
Ova dimenzija nije po standardu, osa navoja šine za pupinovanu spojnicu je 440 mm.Da li je ovo  
prihvatljivo? 

Одговор 13 Прихватљиво је 
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Питање бр.14: 
U konkursnoj dokumentaciji na str.br. 38 u tabeli partije 4, pod stavkom br.1 navedena je Bitumenska masa 
(kutija od 3kg) 
 
Da li prihvatate pakovanje od 4kg, jer već dugi niz godina tako standardno pakovanje na tržištu? 

 
Одговор 14. Прихватљиво је, али мора бити испоштована целокупна тражена количина. 

 
Питање бр.15: 
U konkursnoj dokumentaciji na str.br. 38 u tabeli partije 4, pod stavkom br.6 navedena je Pasta za 
lemljenje(cinol) bezkiselnska pakovanje 250g 
 
Da li prihvatate pakovanje od 80g? 
 
Одговор 15. Прихватљиво је, уз увећање количине, тако да одговара траженој. 

 
Питање бр.16: 
У конкурсној документацији на стр.бр. 38 у табели партије 4, под ставком бр.10 наведена је Трака Ал 
самолепљива за заштиту пластичног омотача од пламена 200x200мм 
 
Да ли прихватате паковање 50ммx800мм, иста је поврсина? 
 
Одговор 16.Прихватљиво је. 
 
Питање бр.17:U konkursnoj dokumentaciji na str.br. 1br. 38 u tabeli partije 4, pod stavkom br.12  navedena 
je natron papir 125ɲ m dim 500x1000m 

 
Jedinca mere je navedena kg, da li ste mislili na komade, ako niste koliko je to komada? 

 
Одговор 17. 
За натрон папир од 70г/м

2
 тражена количина је 286 комада. 

 
Pitanje br.18: 
U konkursnoj dokumentaciji na str.br. 38 u tabeli partije 4, pod stavkom br.20  navedena je Trihloretilen 
flašica 50g 

 
Da li prihvatate pakovanje 1l? 
 
Одговор 18. 
Паковања из практичних разлога треба да буду максимално 0,5 л. 
 
Pitanje br.19: 
U konkursnoj dokumentaciji na str. br. 38 u tabeli partije 4, pod stavkom br.23 navedena je PVC izolir traka 
izolir traka samovulkanizirajuća širine 38mm duzine 20m. 
 
Da li se može ponuditi traka dim.19mmx10m -4komada za jednu traženu? 
 
Одговор 19. 
Poželjno je da se isporuči traka tražene širine i dužine iz praktičnih razloga, ali ukoliko niste u mogućnosti da 
istu nabavite, prihvatljiva je i ponuđena uz navedeno uvećanje količine. 
 
Питање бр.20: 
U konkursnoj dokumentaciji na str.br. 38 u tabeli partije 4, pod stavkom br.26 navedena je Uvodna kutija 
VVD-6  
 
Da li se mislilo na standardnu VVD-6x2 kutiju sa regletama sa konektorskim elementima ili regletama šraf-
šraf? 

 
Одговор 20. 
VVD-6 кутија мора да буде са реглетама шраф-шраф. 



 

 

                                                                                                 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


