
 
 
 

  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 
 

 

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 
11000 Београд, Немањина 6 
Телефон: +381 11 361 12 37 
Факс: +381 11 362 00 94 
e-mail: nabavka@infrazs.rs  
 
Број:17/2017-1112 
Датум: 19.06.2017. 
 

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку мале вредности услуге 
израде техничке документације за санацију путног прелаза у станици Рипањ у 
km 21+858 пруге Београд - Младеновац - Лапово - Ниш - Прешево и реализација 
свих активности у складу са израђеном документацијом, набавка број 23/2017 

 

Питање 1:  
„Пројектним задатком је дефинисано да се путни прелаз налази у кривинској 
скретници . Да ли је цела коловозна површина у непомичном делу скретнице на делу 
међушина или срца ?“ 
 

Одговор 1: 
Коловоз пута преко скретнице је у непомичном делу. 
 

Питање 2: „Пројектним задатком је дефинисано да је постојећи коловоз приближно 
6м.  Да ли је потребно да је укупна површина коловоза ширине 6.0м (ширина панела 
6.0м), или је потребно обезбедити ширину коловозних трака 2x3.0 + ивичне траке 
(7.20м ширина панела)?“ 
 

Одговор 2: 
Пројектна документација прати постојећу ширину коловоза...не ради се о проширењу 
пута. 
 

Питање 3: 
„Конкурсном документацијом није дефинисано, да ли је спровођење процедуре 
(ЦЕОП) и плаћање такси за издавање услова, дозвола за изводјење и сагласности 
обавеза Извршиоца?“ 
  
Одговор 3: 
Захтевом за покретање поступка је дефинисано извођење свих активности у складу 
са израђеном документацијом. 
Према томе ако је елаборат привременог регулисања друмског саобраћаја за време 
трајања радова саставни део пројектне документације подразумева и обезбеђење 
потребних сагласности. 
 

Питање 4: 
„Конкурсном документацијом није дефинисан обим извршења радова на друмској 
саобраћајници. Да ли је постојеће стање друмске саобраћајнице у законским 
оквирима (путни прелаз у хоризонтали 3.0м лево и десно , и нагиб од 3.0% на 
дужини од 20м лево и десно од осовине пруге)? У случају да није, чија је обавеза 
уклапање у друмску саобраћајницу и на којој дужини?“ 
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Одговор 4: 
Путни прелаз се третира  3 метра лево и десно од осе колосека. 
 

Питање 5: 

„У наставку претходног питања, Да ли је асфалтирање обавеза Извршиоца?“  
 

Одговор 5: 
Обавеза је одабраног извођача да изведе све радове па и уклапање коловозне 
конструкције од гумених панела са коловозном конструкцјом од асфалта. 
 

Питање 6: 
„Конкурсном документацијом је дефинисан рок за извршење 90 дана. Да ли се 
одобрава продужење тог рока у случају да надлежне службе не издају у својим 
роковима услове, дозволе и сагласности, на шта Извршилац не може да утиче?“ 
 

Одговор 6: 
Рок за израду документације и извођење радова не може бити дужи од 90 дана.  
  

 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 


