
 
 

  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ Београд 
  

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

 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

11000 Београд, Немањина 6 

Телефон: +381 11 3618 017 

Факс: +381 11 3620 094 

ЖАТ: 423 

 

Број: 17/17 - 2031 

Датум:  11.08.2017. 

 

ПРЕДМЕТ:  Питања и одговори број 3 за јавну набавку електронски сензори, у отвореном 

поступку (број набавке 35/2017) 

 
 

Питање број 3.1:  

 2.3. Валута:  

Вредност понуде у поступку предметне јавне набавке исказују се у динарима. Наручилац дозвољава 

понуђачу да цену понуде искаже у страној валути, односно у ЕУР, у ком случају ће се за прерачун 

вредности понуде у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на 

дан када је започето отварање понуда: 

Да ли је наше разумевање тачно, да aко је вредност понуде изражена у еврима, плаћања се врши истo 

y еврима? 
 

Одговор бр.3.1: 

Не, уколико се понуда искаже у страној валути, на дан отварања понуда извршиће се прерачун 

вредности понуде у динаре користићи одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на 

дан када је започето отварање понуда.  
 

Питање бр.3.2: 
У тачки  4.1.6 Истим причврсним прибором мора бити омогућена монтажа на типове шина S49 и UIC60: 

Обично већина произвођача има различити тип прибор за различите врсте шина. Према томе, молимо 

вас да наs обавестите колико се комада треба уклапати у шине типa UIC60 и колико се комада треба 

уклапати у шине типa С49. Такође молимo Вас да прилагодите Образац бр. 2 према томе у складу са тим.  
 

Одговор бр.3.2: 

У техничким Условима јасно стоји да истим причврсним прибором мора бити омогућена монтажа на 

типове шина S49 и UIC60. 
 

Питање бр.3.3: 
У тачки  4.1.8 Укључно искључне тачке за путне прелазе морају бити испоручене са штитницима за 

сваки сензор:  

Можете нам дати више детаља чему служи наведени вид штитник (спецификација, изглед, итд.)? 
 

Одговор бр.3.3: 
Уз сваки испоручени сензор морају бити испоручени штитници. Штитник се уграђује са обе стране 

сензора, а његова улога је да штити сензор од евентуалних механичких удара, при проласку возова у 

његовој зони. 
 

Питање бр.3.4: 
Уређај мора поседовати дијагностику са дефинисаним погонским поремећајима и приказивањем на 

дисплеју: 

Можете нам дати више детаља чему служи наведени вид дисплеј (спецификација, изглед, итд.) јер је 

било какви вид дисплаи необичан за овакав вид уређајa? 
  

Одговор бр.3.4: 
Уређај мора поседовати дијагностику са дефинисаним погонским поремећајима и приказивањем на 

дисплеју или у виду лед диода. 



 

 

 

 

Питање бр.3.5: 
и од 08.08.2017: 

 Послали смо вам 25. 07. 2017. године захтев за појашњење вези са јавнu набавка бр. 35/2017 на 

адресу е-поште како је описано у тендерском документу „KD_JN_352017.pdf“ параграф 2.11. Пошто 

нисмо добили никакав одговор у року од 3 дана како је описано у истом ставу тендерске 

документације „KD_JN_352017.pdf“ параграф 2.11, молимо вас поново за појашњење. 

 

Стога желимо да вас обавестимо да одговори који су дати на страници „http://infrazs.rs/javne-

nabavke/“ обраћају се питањима која су наменyтa за још један тендер са истим идентификационим 

бројем 35/2017, али други садржај (Набавка осовинских лежајева). 

 

Одговор бр.3.5: 
Јавна набавка осовинских лежајева је набавка мале вредности под истим бројем, али различитим 

предметом набавке. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 
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