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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ број 1 

Јавна набавка пластичних везица и фибера,  
у отвореном поступку бр. 12/2017 

 

Један од понуђача поставио је питања: 
 

Питање 1: „ Poštovani 
U Konkursnoj dokumentaciji se traži da: 
1."Ponuđač mora da priloži Dozvolu Direkcije za železnice za korišćenje izolacionih plastičnih vezica za 
šinu tip 49 na mreži pruga ŽS" 
2."Ponuđač mora da priloži Dozvolu Direkcije za železnice za korišćenje međušinske izolacije za šinu tip 
49 na mreži pruga ŽS" 
 
Tražili smo mišljenje Direkcije za železnice i oni su nas obavestili da Direkcija NE IZDAJE DOZVOLU za 
ove proizvode. 
U prilogu vam dostavljam njihov odgovor.  
ПРИЛОГ: Poštovani, 

Na osnovu člana 22. Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice ("Sl. glasnik RS", br. 104/13, 

66/15 - dr. zakon i 92/15) dozvole za korišćenje izdaju se samo za strukturne podsisteme. 

 

U skladu sa navedenim, Direkcija za železnice ne izdaje dozvole za 

korišćenje: 

- izolacionih plastičnih vezica za šine tipa 49 i 60 i 

- međušinske izolacije za šine tipa 49 i 60. 

 

Na osnovu ovog, molimo vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije u delu kojim se traži nešto što 
se ne može dobiti od nadležne institucije;Direkcije za železnicu. “ 
 
Одговор 1: Како је доказ навода достављен у неприхватљивој форми, Комисија тражи од 
потенцијалног Понуђача који је доставио питање, да у најкраћем року достави изјашњење 
издато од стране Дирекције за железнице да више не издаје Дозволу Дирекције за 
железнице за коришћење изолационих пластичних везица и фибера за шину тип 49 на 
мрежи пруга ЖС. Изјашњење треба да буде на меморандуму Дирекције за железнице, 
оверено и потписано од стране овлашћеног лица. Изјашњење доставити на - факс: 
011/3620-094 или е-mail: nabavka@infrazs.rs  или донети лично на "Инфраструктура 
железнице Србије" а.д. - Сектор за набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 391, I 
спрат, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија. По добијању Изјашњења 
Комисија ће извршити потребне измене у Конкурсној документацији. 
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