
 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“ 
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ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Број: 22/2020 - 112 

Датум: 22.01.2020. 
 

 

ПРЕДМЕТ:  Питања и одговори бр. 2. за јавну набавку мале вредности 

Графитни клизачи пантографа ЈНМВ/42 

           

Питање: 

 

Зашто као један од услова пословног капацитета није захтевана Дозвола за 

коришћење производа издата од стране Дирекције за Железнице, Република Србија, 

Немањина 6? 

Чланом 92. Закона о Железници Дирекција за Железнице обавља послове у области 

регулисања безбедности и интероперабилности железничког саобраћа овлашћена је 

за издавање дозвола. 

Наведена дозвола служи зкао основа за дефинисање стандарда у овом случају 

коришћење производа- графитних клизача. Како су возна средства и даље остала 

иста, не видимо разлог зашто и овај услов није уврштен у захтев. 

Издавање дозволе су претходиле одговарајуће ороцедуре, између осталог и 

вишемесечно испитивање на возним средствима које је Ваше а.д. поседује, након 

чега је дата техничка сагласност за издавање Дозволе. 

Међутим, у Конкурсној документације је као услов наведен само и скуључивo IRIS 

SERTIFIKAT/ISO/TS22163;2017 произвођача графитноих клизача који чак нема 

упоруште у важећем Закону о Железници (ЗОЖ). 

Наведени сертификат поседује само један инострани произвођач графитних клизача 

– SCHUNK који надаље нуди своје производе преко различитих понуђача. 

У суштини тиме се фаворизује један произвођач графитних клизача. 

Наиме, у колико сте желели да обезбедите одговарајући квалитет клизача логичније 

би било да захтевате Дозволу која има, опет, покриће кроз вишемесечно испитивање, 

а не путем IRIS сертификата чак не дефинише графитни клизач као појединачни 

производ. 

Увођењем IRIS сертификата као обавезног услова у Конкурсну документацију, 

нарушава се члан 10. ЗЈН Начело обезбеђивања конкуренције и члан 12. ЗЈН Начело 

једнакости понуђача као и члан 72. ЗЈН Коришћење техничких спецификација. 

Прописивањем оваквих услова директно су оштећени многи добављачи „Србија 

Карго“ а.д., међу којима је и вишегодишњи испоручиоци графитних клизача. 

 

Одговор: 

Поштовани, 

 

У складу са чланом 76. ЗЈН Наручилац у Конкурсној документацији одређује 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке. 

Што се тиче IRIS сертификата, односно ISO/TS22163;2017 Републичка комисија за 

заштиту права понуђача је донела Решење број  4-00-1111/2019 од 11.12.2019. године  

којим се овај услов у Конкурсној документацији сматра као основан. 

 

Срдачан поздрав.  


