
 
 

  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 
,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д. 

  

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 
 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Београд, Немањина 6 

Факс: +381 11 3620094 

Телефон: +381 11 3618017 

E-mail: nabavka@srbrail.rs 
 

Број: 17/17 - 2030 

Датум: 11.08.2017. 
 
 

На основу  члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) и Упутства за сачињавање понуде, за јавну набавку Mерни трансформатори 110kV, у 

отвореном поступку (набавка бр. 24/2017) 

издају  се 

Измене и допуне бр. 4  

 

Конкурсна документација на страни 11/39  у тачки 3.1.4 мења се и гласи: 
 

3.1.4. Да је уписан у Регистар понуђача Агенције за привредне регистре 

Понуђач који испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона а регистрован је код 

надлежне организације која га је сходно члана 78. Закона уписала у регистар понуђача, није у обавези 

да доставља доказе из тачака 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. конкурсне документације, већ је потребно да да 

изјаву где се поменути подаци налазе, односно на којој интернет страници, као и извод из регистра 

понуђача агенције за привредне регистре са број и датумом регистрације. 

 

Конкурсна документација на страни 32/39  у тачки Tипска испитивања мења се и гласи: 

 
Типска испитивања  

Следећа типска испитивања струјних трансформатора треба да су спроведена на сваком типу и класи 

специфициране опреме у сврху утврђивања њених карактеристика. Tо су: 

1. Испитивање издржљивости на кратак спој  

2. Испитивање краткотрајном струјом 

3. Испитивање повишења температуре 

4. Испитивање ударним атмосферским напоном 

5. Испитивање на киши  

6. Одређивање грешака 

7 Испитивања отпорности секундарног намотаја за класе PR и TPY 

8. Одређивање побудне карактеристике секундарног намотаја за класу TPY 

9. Одређивање фактора реманенције за класе PR и TPY 

10. Одређивање временске константе секундарног кола за класе PR и TPY 

11. Испитивање напона  радио сметњи ( р.и.в. испитивање ) 

12. Испитивање отпорности на сеизмичка напрезања (атест или прорачун) 

13. Испитивања на притисак ветра (атест или прорачун) 

 

Остали део конкурсне документације за предметну јавну набавку остаје непромењен. 
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