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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 12 за  јавну набавку радова на  изградњи нове 
                    железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу, у 
                    отвореном поступку, набавка бр. 79/2019 
 
 

Питање бр. 1: 
„Да ли се у постојећој станици Јовановац врши испорука и уградња опреме за 
станичне пружне диспечерске и телефонске уређаје, с обзиром да се полагање 
оптичког кабла, сходно конкурсној документацији, врши само дуж новоизграђене 
трасе, а не постојеће (конкурсна документација, страна 13, члан 3.11., став7)?“ 
 

Одговор бр. 1: 
Станица Јовановац неће бити укључена у испоруку и уградњу опреме за 
станичне, пружне, диспечерске и телефонске уређаје. 
 

Питање бр. 2:  
„Да ли је технички захтев да се у постојећој станици Јовановац врши испорука и 
уградња остале телекомуникационе опреме (телефонске-рачунарске мреже, сатни 
систем, систем за озвучење, систем аутоматске дојаве пожара, систем видео 
обезбеђења као и радио мрежа за комуникацију)? Уколико је потребна уградња неког 
од ових система у станици Јовановац, молимо вас да потврдите који систем је 
потребан?“ 
 
Одговор бр. 2: 
Станица Јовановац неће бити укључена у испоруку и уградњу наведене опреме. 

 

Питање бр. 3: 
„Уколико се опрема за СС и ТТ у распутници Цветојевац монтира и поставља у 
објекат контејнерског типа (електронска поставница, напајање, батерије, диспечерски 
уређаји су по досадашњем  правилу смештани у станичне зграде), како је наведено у 
вашој измени конкурсне документације, као и то да ће службене просторије за 
смештај отправника такође бити контејнесрог типа, да ли је технички захтев да се 
испоручи и угради систем дојаве пожара у такве контејнере (типично објекат са 2 до 4 
просторије)?“ 
 

Одговор бр. 3: 
Oбјекaт контејнерског типа за смештај опреме и особља мора бити пројектован 
и изграђен у складу са важећим прописима, односно исти мора бити опремљен 
системом за дојаву пожара. 
 



 

 

 

 

Питање бр. 4: 
„Да ли је технички захтев за контејнер за потребе распутнице Цветојевац мора да има 
дупли и антистатички под због смештаја електронске опреме?“ 
 

Одговор бр. 4: 
Објекат и опрема у објекту контејнерског типа мора бити у складу с важећим 
прописима и мора задовољавати све услове за уградњу планиране електронске 
опреме. 
 

Питање бр. 5: 
„Молимо да потврдите да ће се уклапање на постојећу кабловску инфраструктуру 
вршити у распутници Цветојевац, односно да није потребно полагање пружног или 
оптичког кабла од Распутнице Цветојевац до станице Јовановац (по постојећој прузи) 
-конкурсна документација страна 13, члан 3.11., став 7?“ 
 

Одговор бр. 5: 
Није потребно полагање пружног или оптичког кабла од Распутнице Цветојевац 
до станице Јовановац (по постојећој прузи). 
 

Питање бр. 6: 
„Молимо вас да потврдите да се на службеним местима (станице, путни прелази, 
стајалишта) не испоручују нити уграђују информационе табле?“ 
 

Одговор бр. 6: 
Пројектним задатком није предвиђена испорука и уградња информационих 
табли у службеним местима. 
 

Питање бр. 7: 
„Да ли Понуђач може да предложи техничко решење кабловске мреже и избора 
преносног медијума, као и капацитет преносног медијума који задовољава рад 
сигнално-сигурниосних уређаја, пружних телефонских, диспечерских и других ТТ 
уређаја (телефонске-рачунарске мреже, сатни систем, систем за озвучење, систем 
аутоматске дојаве пожара, систем видео обезбеђења као и радио мрежа за 
комуникацију), у складу са чланом 13-Преносни медијуми Правилника о техничким 
условима и одржавању железничке телекомуникационе мреже, „Сл. Гласник РС“, бр. 
38/2017 од 21.4.2017.?“ 
 

Одговор бр. 7: 
Пројектним задатком су дефинисани побројани системи. Предлози Понуђача 
морају бити у оквирима важећих регулатива и захтева пројектног задатка. 
 
 

Комисија за јавну набавку 


