
 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“ 

Београд, Немањина 6 
____________________________________________________________________________________________ 

ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Број: 22/2019 – 2519 

Датум: 27.12.2019. 
 

 

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

Акумулаторске батерије за друмска возила ЈНМВ/39 

           

Питање: 

 

1. У техничкој спецификацији са списком друмских возила Србија Карго 

(страна 33) када се преброји има 8 комада акумулатора 60Аh десно а Ви сте у 

збирној табели ставили 8 комада лево (табела на 34. страни редни број 8) 

2. Такође у табели на стани 33 када се преброје 12/100 Лева има 2 комада а Ви 

сте у збирној табели (на страни 34) навели 3 комада. Такође би нам требале и 

димензије тог акумулатора јер је нестандардан у понуди (обично за све 

Заставе иде 12/100 Десно). 

3. У списку средстава унутрашњег транспорта, на страни 34 (доња табела) редни 

број 3 тражи се акумулатор 12/65 лево 2 комада. Да ли нам можете послати 

захтеване димензије за акумулатор. 

4. Да ли може да одступа + или – 5Аh у односу на тражене вредности. На 

пример у место 70Аh понудимо 72Аh или 75Аh у истим димензијама, или 

уместо 135 понудимо 140 или 143 у истим димензијама. 

 

Одговор: 

Поштовани, 

 

1. Да, у праву сте, грешка је у збирној табели и треба да гласи: 12V-60Аh, ’’+’’ 

стубић десно, ком. 8 (као што је написано у табели са списком возила). 

2. Када је у питању Акумулатор 12V/100Аh са ’’левим + стубићем’’, морамo Вас 

оповргнути. 

Наиме, у питању су 3 ком. (погледати табелу са наведеним возилима: рег. оз. 

БГ 1297 АК – 1 ком. и БГ 575 МЗ-2 ком., што је укупно 3 ком.).Тај тип 

акумулатора за Заставине камионе серије 30-49 је стандардних димензија и 

уграђивао се од момента потписивања уговора о сарадњи са IVECO-м до 

престанка производње 2011г. 

3. Што се тиче акумулатора 12V/65Аh, ’’леви + стубић’’,  за средства 

унутрашњег трансопрта, димензије одговарају стандардним димензијама 

акумулатора из путничког програма, нпр. Застава аутомобили. 

4. Наравно да су могућа одступања у ’’снази’’ акумулатора, али само у 

позитивној вредности (у ’’плусу’’) до маx. 10% од захтеване вредности.У 

зависности од произвођача, акумулатор захтеване вредности од нпр. 70Аh, 

може бити 72 или чак 75 Ah. 

 

Срдачан поздрав.  


