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ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНОП 41/2017, бр.1 
 
 

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкам а на основу постављених питања врши се 
појашњење Конкурсне документације за набавку набавка батерија за ПП и АПБ,дизел агрегате 
и акумулаторе за ТМД у отвореном поступку  по партијама, (набавка бр. 41/2017) 

 
Питање 1. У партији 1, редни број 1 стоји да је батерија типа KPH, а треба тип KPL. 
Чињенице: 
а)тендер од 2016 године где пише да је батерија тип КПЛ.Прилог- спецификације батерија за 2016 и 
2017 годину. 
 б)потврда од 2003 године од стране Железница Србије (Сектор ЕТП) где се види да је Крушик 
испоручилац батерија 30KPL-55P и 12KPL-30P.Прилог-потврда од 2003 године 
 ц)записник о пријему батерије 30KPL-55P од 1995 године, која је освојена за потребе железница 
Србије. Прилог-записник о пријему батерије  
Опште је познато да се батерије типа KPH употребљавају за стартовање локомотива на 
железници,где се користе тренутно високе струје, што овде није случај. 

 
Одговор: 
Као што је наведено у спецификацији, батерије за путне прелазе  су типа KPH, а батерје за АПБ 
(Ааутоматски пружни блок) је типа KPL. 
 
Питање2.  
Димензиије смештајног простора за батерију које сте дали су вероватно према димензиј ама неког 
другог испоруциоца,простора има много више,па тражимо да га измените према нашој батерији-
760x212x995 мм.Преко 90% Крушикових батерија је уградјено од 1995 године са овим 
димензијама.Прилог-цртеж батерије 
 
Одговор: 
Димензија батерија дате у Партији 1, са сталком мора бити таква да може бити комотно смештена у 
типску бетонску кућицу, која се стандардно користи за смештај сигналних уређаја за путне прелазе и 
уређаје АПБ, осим за батеију типа KPL 60V/120 Ah , 55 ћелија, која је дата у Партији 2.  Димензије за 
смештај наведене батерије су достављене у тендерској документацији. 
  

Питање 3. 
Батерија 10KPL-60P 
Нејасно дефинисана.  Крушик је већ испоручивао тражену батерију и њене димензије и изглед дати су 
у прилогу и према томе може да се дефинише смештајни простор. Овде су на ПП коришћене 2 
батерије од 12 V, као замена за ФИАМ-ове акумулаторе, у околини Новог Сада. 
 

Одговор: 
Батерију је потребно испоручити, како је дато у спецификацји. 
 

 

 



 

 

 

Питање 4 
.Батерија 60V-100Ah је детаљно дефинисана и питање да ли мора да буде у металном кућишту или 
може и у пластичном. 
 

Одговор: 
Батерија 60V-100Ah мора бити у пластичном кућишту. 
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