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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 
11000 Београд, Немањина 6 
Телефон: +381 11 362 00 94 
e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs.  
 
Број:24/2018-808 
Датум: 23.04.2018. 
 
ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку- Радови, одржавање 
објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, набавка 3/2018   
 
Молимо Вас да нам дате појашњење на следећа питања везана за Партију 1, 
Железничка станица Младеновац. 
 
Питање 1:  
„1. У конкурсној документацији на страни 133/2018 позиција 1 набавка, испорука и 
уградња кабла PPОО 4 x 50 није наведено да ли кабал треба да буде алуминијумски 
или бакарни?“ 
 

Одговор 1: 
Кабал PPОО 4 x 50  треба да буде бакарни. 
 

Питање 2:  
„Да ли је фасадна ПВЦ столарија у приземљу предвиђена у белој или у браон боји? 
Према постојећем видном стању спољна столарија је у парапету у висини од 90цм. 
На скици није видно обележено да ли постоји парапет или је застакљено?“ 
 

Одговор 2: 
Фасадна ПВЦ столарија у приземљу предвиђена  је у браон боји, у свему према  
постојећој столарији на објекту. 
 

Питање  3:  
„С обзиром да скица основе постојећег стања за Партију 1 није читка и јасна, молимо 
Вас за јасније скице.“ 
 

    Одговор 3: 
Потенцијални понуђачи оригиналне скице могу погледати код Наручиоца, 
особа за контакт Катарина Малчевић, tel. 065 8072950. 
 

Питање 4: 
„Питања за 20. Електро радови:  
Соба бр 1, позиција 5 и 7 молимо Вас за ближе појашњење где се монтира 
контролно двотарифно бројило? 
Ближе објашњење за главни ормар у соби 8 под позицијом 14 да ли постоји резевно 
напајање (агрегат) или га треба уградити?“ 
 

             Одговор 4: 
Контролно двотарифно бројило, и ФИД склопка би се монтирали код разводне 
табле са осигурачима у соби број 1. 
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Постоји дизел агрегат.  
 

Питање 5: 
„Питање за Расвета фасаде:  
 3. Позиција 15. Које јачине су LED рефлектори за фасаду? 
 

Одговор 5: 
LED рефлектори за фасаду су јачине  100  W, светлосног флукса 200lm  
                                                                           
Питање 6: 
„15 Расвета фасаде: 
Позиција 1 уградња пиктографа, да ли се пиктограф уграђује напољу или унутра?“  
  
Одговор 6: 
Пиктографи се уграђују споља. 
 
 
                                                                      Комисија за јавну набавку 


