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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНОП 42/2017, бр.1 
 
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкам а на основу постављених питања врши се 
измена Конкурсне документације за набавку радовa на  реконструкцији расвете станичног 
подручја железничке станице Брасина (набавка бр. 42/2017) 

Наручилац врши измену у опису позиције 7 на страни 6/49 и позиције 15 на страни 8/49 на 
начин што се допуњава са текстом на следећи начин: 

Позиција 7 на страни 6/49 гласи: 

Каблови се полажу  у кабловске ровове, испод пруге у кабловску канализацију, затим по 
фасади објекта до улаза у РО. Позиција обухвата испоруку и монтажу осигурача 16А у 
постојећем РО за осигурање наведених кабловских водова. Такође обухвата и ископ и 
затрпавање рова, израду кабловске канализације, полагање каблова по фасади објекта  као 
и повезивање крајева каблова. Комплетан материјал и рад. 

А Треба: 

Каблови се полажу  у кабловске ровове, испод пруге у кабловску канализацију, затим по 
фасади објекта до улаза у РО. Позиција обухвата испоруку и монтажу осигурача 16А у 
постојећем РО за осигурање наведених кабловских водова, као и замену постојећих 
топљивих осигурача у РО аутоматским. Такође обухвата и ископ и затрпавање рова, израду 
кабловске канализације, полагање каблова по фасади објекта  као и повезивање крајева 
каблова. Комплетан материјал и рад. 

Позиција 15 на страни 8/49 гласи: 

Наведени кабловски вод  се полаже  засебно у кабловски ров од СТС до пружног појаса, а 
даље заједно са напојним кабловским водом за рефлекторски стуб број 1, у истом рову, до 
КПК на згради. Позиција обухвата и ископ и затрпавање рова на делу трасе на ком се 
полаже засебно,   као и повезивање крајева кабла.Комплетан материјал и рад. 

А Треба: 

Наведени кабловски вод  се полаже  засебно у кабловски ров од СТС до пружног појаса, а 
даље заједно са напојним кабловским водом за рефлекторски стуб број 1, у истом рову, до 
КПК на згради. Позиција обухвата уклањање наслага туцаника са трасе кабла, ископ и 
затрпавање рова на делу трасе на ком се полаже засебно,као и повезивање крајева 
кабла.Комплетан материјал и рад. 
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