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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку 
радова на санацији пруге Нови Сад Ранжирна - Орловат - Панчево, деоница Ст. 
Каћ улаз - Тител излаз, од km 20+340 до km 49+534, и Качарево излаз - Уздин  
излаз, од km 27+270 до km 56+846,  у циљу побољшања техничког квалитета 
колосека, у отвореном поступку, број набавке 6/2018 

 
Измена и допуна 1: На страни На страни 23/95. конкурсне, стоји: 
 

Да располаже неопходним пословним капацитетом, и то: 
да je у предходнe 3 година (2014, 2015 и 2016.) понуђач успешно извео радове на 
замени и полагању колосека у дужини  од најмање 60 км. 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
  
Да располаже неопходним пословним капацитетом, и то: 
да je у предходнe 3 година (2015, 2016 и 2017.) понуђач успешно извео радове на 
замени и полагању колосека у дужини  од најмање 60 км. 
 

Измена и допуна 2: На страни 89/95 конкурсне документације, у „Моделу 
уговора“, у Члану 12. стоји: 

... ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
Члан 12. 

Осим обавеза, које су утврђене одредбама овог уговора, Извођач има обавезу да: 
- радове који су предмет овог уговора изведе са пажњом доброг привредника,  у 

складу са важећим прописима, техничким прописима, правилима струке, 
грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, 
и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. 

Извођач радова је у обавези да поједине позиције техничке спецификације, за које је 
то таксативно наведено, изврши са набавком, транспортом и уградњом материјала; 

- обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 
грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго 
неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора; 

- по пријему техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана 
достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље 
поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, неће бити узете у 
обзир, нити ће имати утицаја на рок за извођење радова; 
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- пре почетка радова достави Наручиоцу решења о именовању одговорних 
извођача радова;  
- предузме све потребне мере за заштиту здравља и безбедности на раду за све 
своје запослене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима 
могу бити угрожена, у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на 
привременим или покретним градилиштима; 
- да сав придобијени материјал обезбеђује и чува до примопредаје, и исти 
записнички преда Наручиоцу; 
- да изради Предлог плана превентивних мера и исти достави Наручиоцу;            
- обезбеди просторије за рад стручног надзора и Наручиоца; 
- уредно води сву документацију у складу са законом и другим прописима, који 
уређују ову област; 
- поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 
основу извештаја стручног надзора и да, о свом трошку, изврши поправку, рушење 
или поновно извођење радова; замену набављеног или уграђеног материјала, 
опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у 
доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, 
без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 
предвиђену динамику; 
- гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 
опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове 
мора да приступи, најкасаније у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од 
стране Наручиоца; 
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и 
да је спреман за њихов пријем; 
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 
утврде неправилности и недостаци; 
- да обезбеди  Пројекат изведеног објекта у складу са одредбама Закона о 
планирању и изградњи и подзаконским актима и да сноси све трошкове који 
настају у вези са тим. Пројекат изведеног објекта треба да садржи: ситуациони 
план у размери Р 1:1000 (осовина трасе са елементима кривина), уздужни профил 
у размери Р 1:100:1000 , карактеристичне попречне профиле у размери Р 1:50 , 
ситуацију станица са планом полагања скретница у размери 1:1000, преглед 
осигурања осовине и нивелете колосека, књиге мерења колосека и скретница, 
списак уграђене опреме пруге, списак кривина, списак уграђених справа против 
подужног и попречног померања колосека, записници о формирању колосека у 
ДТШ, атесте за материјале које набавља извођач, записнике о ултразвучном 
испитивању АТ  и ЕТ варова, табеларни преглед уграђеног типа колосека и 
скретница ( прагова, шина, колосечног прибора и засторне призме). Пројекат 
изведеног објекта израдити у папирном облику у 3 ( три ) коричена примерка и 
дигиталном на диску у 3 ( три ) примерка, и исти доставља наручиоцу у тренутку 
комисијске примопредаје изведих радова. 

Брише се, тако да сада гласи: 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
Члан 12. 

Осим обавеза, које су утврђене одредбама овог уговора, Извођач има обавезу да: 
- радове који су предмет овог уговора изведе са пажњом доброг привредника,  у 

складу са важећим прописима, техничким прописима, правилима струке, 
грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, 
и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. 
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Извођач радова је у обавези да поједине позиције техничке спецификације, за које је 
то таксативно наведено, изврши са набавком, транспортом и уградњом материјала; 

- обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 
грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго 
неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора; 

- по пријему техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана 
достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље 
поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, неће бити узете у 
обзир, нити ће имати утицаја на рок за извођење радова; 
- пре почетка радова достави Наручиоцу решења о именовању одговорних 
извођача радова;  
- предузме све потребне мере за заштиту здравља и безбедности на раду за све 
своје запослене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима 
могу бити угрожена, у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на 
привременим или покретним градилиштима; 
- да сав придобијени материјал обезбеђује и чува до примопредаје, и исти 
записнички преда Наручиоцу; 
- да изради Предлог плана превентивних мера и исти достави Наручиоцу;            
- обезбеди просторије за рад стручног надзора и Наручиоца; 
- уредно води сву документацију у складу са законом и другим прописима, који 
уређују ову област; 
- поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 
основу извештаја стручног надзора и да, о свом трошку, изврши поправку, рушење 
или поновно извођење радова; замену набављеног или уграђеног материјала, 
опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у 
доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, 
без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 
предвиђену динамику; 
- гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 
опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове 
мора да приступи, најкасаније у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од 
стране Наручиоца; 
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и 
да је спреман за њихов пријем; 
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 
утврде неправилности и недостаци; 
- да обезбеди  Пројекат изведеног објекта у складу са одредбама Закона о 
планирању и изградњи и подзаконским актима и да сноси све трошкове који 
настају у вези са тим. Пројекат изведеног објекта треба да садржи: списак 
постојеће опреме пруге, преглед осигурања осовине и нивелете колосека, књиге 
мерења положеног колосека, списак кривина и записнике о ултразвучном 
испитивању ЕТ завара. Пројекат изведеног објекта израдити у папирном облику у 
3 ( три ) коричена примерка и дигиталном на диску у 3 ( три ) примерка, и исти 
доставља наручиоцу у тренутку комисијске примопредаје изведих радова. 

 
 

 
 

Комисија за јавну набавку 


