
 

 
 

 

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд, Немањина 6 СЕКТОР 

ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Београд, Здравка Челара 14а 

Телефон: +381 11 3292082 

Фаx: +381 11 3290740 

E-mail: nabavka@srbrail.rs 

Број: 33/2015 - 5071  

Датум:  01.10.2015. 

 

                              

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације  

 

 

 

У вези конкурсне документације за Јавну набавку Резервног материјала и опреме 

за каблове, у отвореном поступку , по партијама, (бр. 44/2015): 

 

 

У делу конкурсне документације:  

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 1 – Оптички каблови и прибор 

(страна 29), мењају се ставке 5,6 и 7 у табели спецификације добара: 

 

 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
ЗА ПАРТИЈУ 1 – Оптички каблови и прибор 

 

 

 

Партија 1: 

Општи услови за испоруку: 

 

 

1. «Технички услови за пружне каблове и прибор за пружне и локалне каблове» ЖТП 

    Београд,Београд 1996.год, 

2. Збирка прописа из области оптичких линија и мрежа LN-VII ЗЈПТТ (ПТТ, 1992.год.) 

3. Технички услови за телекомуникационе каблове са мономодним оптичким влакнима 

    („ПТТ весник" бр. 13/88) 

4. Измене и допуне техничких услова за телекомуникационе каблове са мономодним 

    оптичким влакнима („ПТТ весник" двоброј 7-8/04) 

5. Технички услови за завршне телекомуникационе каблове са једним оптичким 

влакном 

    („ПТТ весник" бр. 4/89) 

6. Технички услови за настављање телекомуникационих каблова са оптичким влакнима 

    („ПТТ весник" бр. 23/86) 

7. Технички услови за конекторе за мономодна оптичка влакна („ПТТ весник" бр. 

13/01) 

8. Упутство о обиму испитивања при преузимању телекомуникационих каблова са 

    оптичким влакнима („ПТТ весник" бр. 12/91) 



 

Р.Б. Назив Јед. мере Количина Посебни услови Овлашћење 

произвођача 

1 Оптички кабл TO SM 12x 

(2xИИx0,4x3,5)x CMAN 
м 1000 1 бубањ од 1000 m 

Да 

2 Оптички кабл TO SM 24x 

(2xИИx0,4x3,5)x CMAN 

м 2000 1 бубањ од 2000 m 
Да 

3 
Оптички кабл TO SM 03 

(6x6)xIIx0.4x3.5x CMAN 

36 влакана 

м 1000 1 бубањ од 1000 m 
Да 

4 Спојница за оптички кабл за 24 влакна ком 10 Општи услови Да 

5 Завр.опт.кут за 12 влакна ком 3 Општи услови Да 

6 Завр.опт.кут за 24 влакна ком 2 Општи услови Да 

7 Завр.опт.кут за 6 влакна ком 3 Општи услови Да 

 
 

 

Овим прихватам да ћу добра која су предмет јавне набавке израдити и испоручити у складу 

са прописаним техничким условима. 

 

 

 

Место и датум                                                                                 Понуђач 

_____________________________                             М.П.  _________________________ 

                                                                                          потпис овлашћеног лица        

 

 

 

 

 

 

и гласи: 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
ЗА ПАРТИЈУ 1 – Оптички каблови и прибор 

 

 

Партија 1: 

Општи услови за испоруку: 

 

1. «Технички услови за пружне каблове и прибор за пружне и локалне каблове» ЖТП 

    Београд,Београд 1996.год, 

2. Збирка прописа из области оптичких линија и мрежа LN-VII ЗЈПТТ (ПТТ, 1992.год.) 

3. Технички услови за телекомуникационе каблове са мономодним оптичким влакнима 

    („ПТТ весник" бр. 13/88) 

4. Измене и допуне техничких услова за телекомуникационе каблове са мономодним 

    оптичким влакнима („ПТТ весник" двоброј 7-8/04) 

5. Технички услови за завршне телекомуникационе каблове са једним оптичким влакном 

    („ПТТ весник" бр. 4/89) 

6. Технички услови за настављање телекомуникационих каблова са оптичким влакнима 

    („ПТТ весник" бр. 23/86) 

7. Технички услови за конекторе за мономодна оптичка влакна („ПТТ весник" бр. 13/01) 

8. Упутство о обиму испитивања при преузимању телекомуникационих каблова са 

    оптичким влакнима („ПТТ весник" бр. 12/91) 

 

Р.Б. Назив Јед. мере Количина Посебни услови Овлашћење 

произвођача 

1 Оптички кабл TO SM 12x 

(2xИИx0,4x3,5)x CMAN 
м 1000 1 бубањ од 1000 m 

Да 

2 Оптички кабл TO SM 24x 

(2xИИx0,4x3,5)x CMAN 

м 2000 1 бубањ од 2000 m 
Да 

3 
Оптички кабл TO SM 03 

(6x6)xIIx0.4x3.5x CMAN 

36 влакана 

м 1000 1 бубањ од 1000 m 
Да 

4 Спојница за оптички кабл за 24 влакна ком 10 Општи услови Да 

5 Завр.опт.кут за 12 влакна ком 1 Општи услови Да 

6 Завр.опт.кут за 24 влакна ком 1 Општи услови Да 

7 Завр.опт.кут за 6 влакна ком 1 Општи услови Да 

 
Овим прихватам да ћу добра која су предмет јавне набавке израдити и испоручити у складу са 

прописаним техничким условима. 

 

 

Место и датум                                                                                 Понуђач 

_____________________________                             М.П.  _________________________ 

                                                                                          потпис овлашћеног лица        
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