
Страна 1 од 2 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        
Република Србија 

Општина Ражањ 

Општинска управа  

Број: 404-296/19-02 

Датум: 26.08.2019. године 

Трг Светог Саве број 33 

e-mail: kancelarija.msp@gmail.com 

 

 

У складу са чланом 63. став 3. а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне 

документације за отворени поступак јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума 

бр. 1.1.4./19 – Реконструкција система јавног осветљења на територији општине Ражањ 

(у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у 

даљем тексту: Комисија) наручиоца Општина Ражањ, Ул. Трг Светог Саве број 33, 

37215 Ражањ, у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,  

 

Одговоре и појашњења на питања   
постављена од стране заинтересованог лица  

за отворени поступак јавне набавке бр. 1.1.4./19 

 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питања, 

односно захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом 

одговор / појашњење од стране Комисије  

 

ПИТАЊА: 

1. Oбраћамо Вам се у вези позиције фидос стезаљки из спецификације за ЈН 1.1.4/19 

Реконструкција система јавне расвете на територији општине Ражањ.  

На страни 9 конкурсне документације као стандард за за фидос стезаљке наведен је СРПС 

Н.Ф.4.101/86. Наведени стандард односи се на пресовани спој клеме и проводника и као 

што се у броју стандарда види стар је 33 године. Сви реномирани произвођачи струјних 

клема за ваздушне водове су у међувремену извршили атестирање по стандарду ЕН 50483 

који се односи на опрему за СКС у шта, сложићете се, тражене фидос клеме и спадају. 
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Молим Вас да допуните конкурсну документацију са наведеним стандардом ЕН 50483, 

како би били у могућности понудити клеме за ваздушне водове реномираних 

произвођача. 

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА:  

1. Неоснован је коментар заинтересованог понуђача за стандард везан за годину 

почетка важења. Наиме уколико је стандард још увек на снази, а даље и уколико 

атестиране лабораторије још увек издају потврду према наведеном стандарду не 

постоји ограничење за понуђаче да испуне овај услов. Даље, заинтересовани 

Наручилац је управо из разлога омогућавања веће конкурентности и у свему у 

складу са законом о јавним набавкама члану 71, став 1. на истој страни 9 

конкурсне документације уз захтевани стандард ставио ,,или одговарајуће'', што 

управо даје могућност заинтересованим понуђачима да понуде атест испитивања 

по другом стандарду уколико је он одговарајући. 

 

 

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку бр. 1.1.4./19  


