
 

 

 

 

 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

11000 Београд, Немањина 6 

Телефон: +381 11 362-00-94 

e-mail: nabavke.infr@srbrail.rs  

 

Број: 24/2018 - 3611 

Датум: 18.12.2018. 

 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1 
( Јавна набавка железничких грађевинских машина ( кран и двопути багер), у 

отвореном поступку, бр. 70/2018 ) 
 
 

У конкурсној документацији на страни 9 стоји:  
 

Рок испоруке не може бити дужи од 4 месеца за позиције 1., 4., 5., и 6.  односно 6 
месеци за позиције 2. и 3. од потписивања Уговора, односно издавања 
наруџбенице.  
 

МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ: 
 
Рок испоруке не може бити дужи од 4 месеца за позиције 1., 4., 5., и 6.  односно 6 
месеци за позиције 2. и 3. од дана пријема авансне уплате на рачун Понуђача. 
 

 

 

У конкурсној документацији на страни 28, образац понуде стоји: 
 

 

Образац 1 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку 
железничких грађевинских машина ( кран и двопути багери ), у отвореном 
поступку, набавка бр. 70/2018 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача 
 

 
 
 

Адреса понуђача 
 

 
 
 

mailto:nabavke.infr@srbrail.rs


 

 

 

 

Матични број понуђача 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ) 

 

Понуђач (заокружити)  
А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

Врста-величина правног лица (заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

Име особе за контакт 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail) 
 

 

Телефон 
 

 
 
 

Телефакс 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси 
група понуђач. 
 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

 
1) 

Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 



 

 

 

 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

2) Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 Име особе за контакт  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а 
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

1) 
Назив учесника у заједничкој понуди  

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

2) 
Назив учесника у заједничкој понуди  

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

3) 
Назив учесника у заједничкој понуди  

 
 Адреса 

 



 

 

 

 

 
 Матични број 

 

 

Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
 Врста-величина правног лица 

(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је 
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који 
је учесник у заједничкој понуди. 

 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – јавна набавка железничких грађевинских 
машина ( кран и двопути багери ) 
 
 

Вредност понуде без ПДВа /РСД/€/  

Вредност ПДВа /РСД/€/  

Вредност понуде са ПДВом /РСД/€/:  

Начин  и рок плаћања 

( максималан износ аванса највише до 
20 % ) 

 

а) аванс _______%  

б) без аванса 

- остатак у року од 45 дана по испостављеном 

рачуну за испоручене машине                

 

Рок испоруке не може бити дужи од 4 
месеца за позиције 1., 4., 5., и 6.  
односно 6 месеци за позиције 2. и 3. од 
потписивања Уговора. 

 

 

Позиција 1_____дана 
Позиција 2_____дана 
Позиција 3_____дана 
Позиција 4_____дана 
Позиција 5_____дана 
Позиција 6_____дана 
 
 

Паритет испоруке Магацин Купца у Батајници 

Гарантни рок за механизацију ( минимум 
12 месеци или 1000 мото часова.  
Уколико за 12 месеци не истекне 1000 
мото часова, гаранција се продужава 
али не дуже од 24 месеца ). 

 



 

 

 

 

Гарантни рок за опрему ( минимум 12 
месеци ) 

 

Важност понуде (мин 90 дана од дана 
отварања понуде) 

 

 
* обавезно попунити све тражене податке 
**Цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена 

покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Купца.Продавац 
је дужан да сноси све трошкове и врши комплетно периодично одржавање у 
гарантном року, односно да поред евентуалних сервисних интервенција у случају 
рекламационих захтева изврши и периодичне сервисе машина и опреме  (на 100, 
250, 500, и 1000 мото-часова рада ) у гарантном року.  

 
 
Продавац је дужан да изврши обуку запослених за руковање и одржавање  
предметне опреме и да након извршене обуке изда одговарајуће сертификате о 

обучености. 
За позицију 1. потребно је обучити 4 руковаоца и 2 сервисера. 
За позицију 2. потребно је обучити 4 руковаоца и 2 сервисера. 
 
 

 
Напомена:  
*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чима потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
**Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се 

врши преко подизвођача попунити само у случају подношења понуде са подизвођачем 
**Oбрaзaц пoнудe и oстaле oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje понуђач мора да попуни, овери 

печатом и потпише овлашћено лице понуђача, чиме  чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде. Укoликo су пoнудa и остали oбрaсци пoтписaни oд стрaнe лицa кoje ниje 
уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe, пoтрeбнo je, уз пoнуду, дoстaвити 
oвлaшћeњe зa пoтписивaњe зa тo лицe, издaтo oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa. 

 
 
 

Датум                             Понуђач 
    М. П.  

            __________________                                           __________________________                                  
     

 

 

 

У   

 

М.П. 

 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 дана 
 

  



 

 

 

 

МЕЊА СЕ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И САДА ГЛАСИ: 

Образац 1 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку 
железничких грађевинских машина ( кран и двопути багери ), у отвореном 
поступку, набавка бр. 70/2018 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача 
 

 
 
 

Адреса понуђача 
 

 
 
 

Матични број понуђача 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ) 

 

Понуђач (заокружити)  
А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

Врста-величина правног лица (заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

Име особе за контакт 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail) 
 

 

Телефон 
 

 
 
 

Телефакс 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 
 



 

 

 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси 
група понуђач. 
 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

 
1) 

Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

2) Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 Име особе за контакт  



 

 

 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а 
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

1) 
Назив учесника у заједничкој понуди  

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

2) 
Назив учесника у заједничкој понуди  

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 



 

 

 

 

Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

3) 
Назив учесника у заједничкој понуди  

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 

Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
 Врста-величина правног лица 

(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је 
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који 
је учесник у заједничкој понуди. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – јавна набавка железничких грађевинских 
машина ( кран и двопути багери ) 
 
 

Вредност понуде без ПДВа /РСД/€/  

Вредност ПДВа /РСД/€/  

Вредност понуде са ПДВом /РСД/€/:  

Начин  и рок плаћања 

(максималан износ аванса највише до 
20 %) 

 

а) аванс _______%  

б) без аванса 

- остатак у року од 45 дана по 

испостављеном рачуну за испоручене 

машине                

 

Рок испоруке не може бити дужи од 4 
месеца за позиције 1., 4., 5., и 6.  
односно 6 месеци за позиције 2. и 3. од  
дана пријема авансне уплате на рачун 
Понуђача. 

 

 

Позиција 1_____дана 
Позиција 2_____дана 
Позиција 3_____дана 
Позиција 4_____дана 
Позиција 5_____дана 
Позиција 6_____дана 
 
 

Паритет испоруке Магацин Купца у Батајници 

Гарантни рок за механизацију ( минимум 
12 месеци или 1000 мото часова.  
Уколико за 12 месеци не истекне 1000 
мото часова, гаранција се продужава 
али не дуже од 24 месеца ). 

 

Гарантни рок за опрему ( минимум 12 
месеци ) 

 

Важност понуде (мин 90 дана од дана 
отварања понуде) 

 

 
* обавезно попунити све тражене податке 
**Цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена 

покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Купца.Продавац 
је дужан да сноси све трошкове и врши комплетно периодично одржавање у 
гарантном року, односно да поред евентуалних сервисних интервенција у случају 
рекламационих захтева изврши и периодичне сервисе машина и опреме  (на 100, 
250, 500, и 1000 мото-часова рада ) у гарантном року.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
Продавац је дужан да изврши обуку запослених за руковање и одржавање  
предметне опреме и да након извршене обуке изда одговарајуће сертификате о 

обучености. 
За позицију 1. потребно је обучити 4 руковаоца и 2 сервисера. 
За позицију 2. потребно је обучити 4 руковаоца и 2 сервисера. 
 
 
 

 

 

Напомена:  
*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чима 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
**Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета 

набавке који се врши преко подизвођача попунити само у случају подношења 
понуде са подизвођачем 

**Oбрaзaц пoнудe и oстaле oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje понуђач мора 
да попуни, овери печатом и потпише овлашћено лице понуђача, чиме  чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде. Укoликo су пoнудa и остали oбрaсци пoтписaни oд 
стрaнe лицa кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe, 
пoтрeбнo je, уз пoнуду, дoстaвити oвлaшћeњe зa пoтписивaњe зa тo лицe, 
издaтo oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У   

 

М.П. 

 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 дана 
 

  



 

 

 

 

У конкурсној документацији на страни 45, модел уговора стоји: 
                                        
 

 

 
VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

куповина железничких грађевинских машина ( кран и двопути багер ) 
 

 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ 
 
 

Акционарско друштво за управљање јавном железничком 
инфраструктуром 

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, Београд 
 

Немањина 6, 11000 Београд, 
( у даљем тексту: КУПАЦ ) 

 
 
 

и 
 

 

 

 

 

( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ ) 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 
1. Акционарско друштво за управљање јавном железничком 
инфраструктуром   „Инфраструктура  железнице Србије“, Београд, Немањина 
6, ПИБ 109108420,  матични број 21127094, које заступа вршилац дужности  
генералног директора  др Мирољуб Јевтић (у даљем тексту: Купац), 

 
 и 
 
2. _________________________________________ са седиштем у 
_________________, Република Србија, улица 
________________________________, матични број: _____________, ПИБ: 
________________________________________________,  (у даљем тексту: 
Продавац), које заступа директор ________________________________________, 
са друге стране (продавац/, наступа са подизвођачем/учесник у заједничкој понуди 
_______________________________________________, 
ул.______________________из ____________________________, који ће 
делимично извршити предметну набавку, у делу: 
______________________________________. 

 
 
 

Члан 1. 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Предмет овог уговора је набавка железничких грађевинских машина ( кран и 
двопути багер ), а према техничким условима наведеним у прилогу уговора и који 
чине саставни део истог. 
 

Члан 2.  

КВАЛИТЕТ 

 

Машине и опрема, које су предмет набавке  морају  да испуњавају све важеће 
релевантне  прописе и стандарде на територији Републике Србије и ЕУ. 
Испоручилац је дужан да исходује све потребне дозволе и сертификате како би се 
предметна механизација и опрема користила на територији Републике Србије.  
 

Члан 3. 
ЦЕНА  
 

Купац  и Продавац су се споразумели да цена добара из члана 1. Уговора буде 
следећа: 

 

Вредност Уговора износи: __________________  РСД/€, без ПДВ-а.  
 

Износ ПДВ-а _______________ РСД/€ . 
  
Укупна вредност уговора износи: ___________________  РСД/€, са ПДВ-ом  
 



 

 

 

 

 

Цена је фиксна и не може се накнадно мењати током периода важења овог 
Уговора. 
 
У цену железничких грађевинских машина мора бити урачунато и следеће: 
Комплетно периодично одржавање у гарантном року, односно да поред   

евентуалних сервисних интервенција у случају рекламационих захтева изврши и 
периодичне сервисе машина и опреме  (на 100, 250, 500, и 1000 мото-часова рада ) 
у гарантном року.  

Обуку запослених за руковање и одржавање предметне опреме и да након 
извршене обуке изда одговаеајуће сертификате о обучености. 

За позицију 1. потребно је обучити 4 руковаоца и 2 сервисера. 
За позицију 2. потребно је обучити 4 руковаоца и 2 сервисера. 
 

 
Члан 4. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Аванс у висини_______% од (до 20% вредности понуде) укупно уговорене 
вредности, у износу од __________________ РСД/€,  без ПДВ (словима:                      
) од дана када Продавац достави Купцу:  
- предрачун, 
- банкарску гаранцију за повраћај аванса из члана 9. овог Уговора, 
 
Купац се обавезује да ће Продавцу остатак вредности из члана 3. овог уговора 
уплатити на његов текући рачун ______________________________ код банке „                                         
                                                            “ , у року од 45 дана од дана пријема рачуна. 
 
 

Члан 5. 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

Рок испоруке железничких грађевинских машина из члана 1. овог уговора је 
_______  дана за позиције 1., 4., 5., и 6.  и ________дана за позиције 2. и 3.  од 
почетка примене Уговора о јавној набавци (Рок испоруке не може бити дужи од 4 
месеца за позиције 1., 4., 5., и 6.  односно 6 месеци за позиције 2. и 3. од 
потписивања Уговора, односно издавања наруџбенице.)  
  
Испорука железничких грађевинских машина из члана 1. овог Уговора извршиће 
се у магацину Купца, Београд – Батајница. 
Продавац се обавезује да, приликом испоруке, уз робу достави следећа 
документа: 
- оригинал фактуру  
-отпремницу /пакинг листу 
- Товарни лист (за стране понуђаче) 
- сертификат ЕУР 1 односно изјаву о преференцијалном пореклу робе  (за стране 
понуђаче) 
 
 



 

 

 

 

Члан 6.  

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 

 
У случају неодговарајућег квалитета или у случају да се утврди да машине нису у 
складу са понудом и захтеваним техничким каратеристикама, Купац може одбити 
пријем машина, а Продавац је у обавези да недостатке отклони у року од 7 
(седам) дана од дана пријема рекламације, односно да испоручи машине исте 
марке и карактеристика. 

 
Члан 7.  

ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

 
Гаранција за дефинисану механизацију је________________________.(најмање 12 
месеци или 1000 мото часова. Уколико за 12 месеци не истекне 1000 мото часова, 
гаранција се продужава али не дуже од 24 месеца. Гаранција за дефинисану 
опрему је 12 месеци). 
 
Члан 8. 
Продавац је дужан да поседује овлашћеног сервисера на територији Републике 
Србије, који поседује одговарајући технички и кадровски капацитет. 
Испоручилац је дужан да сноси све трошкове и врши комплетно периодично 
одржавање у гарантном року, односно да поред евентуалних сервисних 
интервенција у случају рекламационих захтева изврши и периодичне сервисе 
машина и опреме  (на 100, 250, 500, и 1000 мото-часова рада ) у гарантном року. 
 

Члан 9.  

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Продавац је дужан да по закључењу овог уговора Купцу, достави: 

 
Продавац се обавезује да у року до 8 (осам) дана од дана закључења овог 
уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса у висини 
траженог аванса без ПДВ-а, са роком важности до коначног извршења посла, која 
мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, 
а у корист Наручиоца. 

 
Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење 

посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важности који је 30 (тридесет) дана дужи од коначног рока испоруке. Ако се за 

време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Купац ће 

уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Продавац не 

буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 



 

 

 

 

исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 

решавање спорова. Продавац може поднети гаранцију стране банке само ако је 

тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 

квалитета 3 (инвестициони ранг).  

Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних агенција за 
рејтинг која је у складу саа прописима објавила НБС или подобна рејтинг агенција 
која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је 
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and 
Markets Authorities -  ESMA). 
Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити нову 
гаранцију са 30 дана продуженим роком важења.  
Купац не може вратити средство финансијског обезбеђења продавцу, пре истека 
рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим 
средством. 
Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене 
обавезе, Продавац је дужан да продужи важење банкарске гаранције, а према 
условима из Модела уговора, односно Уговора.   
 
Члан 10.  

РАСКИД УГОВОРА 

 
Купац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Продавац 
касни са испоруком више од осам ( 8 ) дана, односно ако испоручене железничке 
грађевинске машине не одговарају понуди број: __________________ (уписати 

број и датум понуде). 

 
Члан 11.  

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 
У случају да се не могу сагласити о спорним питањима Уговорене стране су 
сагласне да је за решење спора надлежан Привредни суд у Београду . 
 
Члан 12.  

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

  
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим 
односима.  

 
Продавац је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне 
промене о истој писаним путем обавести Купца.  
Уговор ступа на снагу даном потписивања Уговора од стране свих уговорних 
страна, а примењује се издавањем гаранције за добро извршење посла и важи до 
коначног испуњења свих уговорених обавеза. 
 
 



 

 

 

 

Члан 13.  

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Уговор је рађен у 6 (шест) истоветних примерка од којих су: 3 (три) за Купца и 3 
(три) за Продавца  

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЊА СЕ МОДЕЛ УГОВОРА И САДА ГЛАСИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     за ПРОДАВЦА 

 
 

 
________________________ 

           за КУПЦА 
в.д. генералног директора 

 
 
_____________________________   
             др Мирољуб Јевтић  



 

 

 

 

 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

куповина железничких грађевинских машина ( кран и двопути багер ) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ 
 
 

Акционарско друштво за управљање јавном железничком 
инфраструктуром 

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, Београд 
 

Немањина 6, 11000 Београд, 
( у даљем тексту: КУПАЦ ) 

 
 
 

и 
 

 

 

 

 

( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ ) 
 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 
1. Акционарско друштво за управљање јавном железничком 
инфраструктуром   „Инфраструктура  железнице Србије“, Београд, Немањина 
6, ПИБ 109108420,  матични број 21127094, које заступа вршилац дужности  
генералног директора  др Мирољуб Јевтић (у даљем тексту: Купац), 

 
 и 
 
2. _________________________________________ са седиштем у 
_________________, Република Србија, улица 
________________________________, матични број: _____________, ПИБ: 
________________________________________________,  (у даљем тексту: 
Продавац), које заступа директор ________________________________________, 
са друге стране (продавац/, наступа са подизвођачем/учесник у заједничкој понуди 
_______________________________________________, 
ул.______________________из ____________________________, који ће 
делимично извршити предметну набавку, у делу: 
______________________________________. 

 
 
 

Члан 1. 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Предмет овог уговора је набавка железничких грађевинских машина ( кран и 
двопути багер ), а према техничким условима наведеним у прилогу уговора и који 
чине саставни део истог. 
 

Члан 2. 

КВАЛИТЕТ 

 

Машине и опрема, које су предмет набавке  морају  да испуњавају све важеће 
релевантне  прописе и стандарде на територији Републике Србије и ЕУ. 
Испоручилац је дужан да исходује све потребне дозволе и сертификате како би се 
предметна механизација и опрема користила на територији Републике Србије.  
 

Члан 3. 
ЦЕНА 

 

Купац  и Продавац су се споразумели да цена добара из члана 1. Уговора буде 
следећа: 

 

Вредност Уговора износи: __________________  РСД/€, без ПДВ-а.  
 

Износ ПДВ-а _______________ РСД/€ . 
  
Укупна вредност уговора износи: ___________________  РСД/€, са ПДВ-ом  
 



 

 

 

 

 

Цена је фиксна и не може се накнадно мењати током периода важења овог 
Уговора. 
 
У цену железничких грађевинских машина мора бити урачунато и следеће: 
Комплетно периодично одржавање у гарантном року, односно да поред   

евентуалних сервисних интервенција у случају рекламационих захтева изврши и 
периодичне сервисе машина и опреме  (на 100, 250, 500, и 1000 мото-часова рада ) 
у гарантном року.  

Обуку запослених за руковање и одржавање предметне опреме и да након 
извршене обуке изда одговаеајуће сертификате о обучености. 

За позицију 1. потребно је обучити 4 руковаоца и 2 сервисера. 
За позицију 2. потребно је обучити 4 руковаоца и 2 сервисера. 
 

 
Члан 4. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Аванс у висини_______% од (до 20% вредности понуде) укупно уговорене 
вредности, у износу од __________________ РСД/€,  без ПДВ (словима:                      
) од дана када Продавац достави Купцу:  
- предрачун, 
- банкарску гаранцију за повраћај аванса из члана 9. овог Уговора, 
 
Купац се обавезује да ће Продавцу остатак вредности из члана 3. овог уговора 
уплатити на његов текући рачун ______________________________ код банке „                                         
                                                            “ , у року од 45 дана од дана пријема рачуна. 
 
 

Члан 5. 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Рок испоруке железничких грађевинских машина из члана 1. овог уговора је 
_______  дана за позиције 1., 4., 5., и 6.  и ________дана за позиције 2. и 3.  од 
дана пријема авансне уплате на рачун Понуђача (Рок испоруке не може бити дужи 
од 4 месеца за позиције 1., 4., 5., и 6.  односно 6 месеци за позиције 2. и 3. од дана 
пријема авансне уплате на рачун Понуђача). 
  
Испорука железничких грађевинских машина из члана 1. овог Уговора извршиће 
се у магацину Купца, Београд – Батајница. 
Продавац се обавезује да, приликом испоруке, уз робу достави следећа 
документа: 
- оригинал фактуру  
-отпремницу /пакинг листу 
- Товарни лист (за стране понуђаче) 
- сертификат ЕУР 1 односно изјаву о преференцијалном пореклу робе  (за стране 
понуђаче) 
 



 

 

 

 

 
Члан 6. 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 

 
У случају неодговарајућег квалитета или у случају да се утврди да машине нису у 
складу са понудом и захтеваним техничким каратеристикама, Купац може одбити 
пријем машина, а Продавац је у обавези да недостатке отклони у року од 7 
(седам) дана од дана пријема рекламације, односно да испоручи машине исте 
марке и карактеристика. 

 
Члан 7. 

ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

 

Гаранција за дефинисану механизацију је________________________.(најмање 12 
месеци или 1000 мото часова. Уколико за 12 месеци не истекне 1000 мото часова, 
гаранција се продужава али не дуже од 24 месеца. Гаранција за дефинисану 
опрему је 12 месеци). 
 

Члан 8. 
Продавац је дужан да поседује овлашћеног сервисера на територији Републике 
Србије, који поседује одговарајући технички и кадровски капацитет. 
Испоручилац је дужан да сноси све трошкове и врши комплетно периодично 
одржавање у гарантном року, односно да поред евентуалних сервисних 
интервенција у случају рекламационих захтева изврши и периодичне сервисе 
машина и опреме  (на 100, 250, 500, и 1000 мото-часова рада ) у гарантном року. 
 

Члан 9. 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Продавац је дужан да по закључењу овог уговора Купцу, достави: 

 
Продавац се обавезује да у року до 8 (осам) дана од дана закључења овог 
уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса у висини 
траженог аванса без ПДВ-а, са роком важности до коначног извршења посла, која 
мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, 
а у корист Наручиоца. 

 
Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење 

посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важности који је 30 (тридесет) дана дужи од коначног рока испоруке. Ако се за 

време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Купац ће 

уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Продавац не 

буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 



 

 

 

 

уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 

исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 

решавање спорова. Продавац може поднети гаранцију стране банке само ако је 

тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 

квалитета 3 (инвестициони ранг).  

Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних агенција за 
рејтинг која је у складу саа прописима објавила НБС или подобна рејтинг агенција 
која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је 
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and 
Markets Authorities -  ESMA). 
Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити нову 
гаранцију са 30 дана продуженим роком важења.  
Купац не може вратити средство финансијског обезбеђења продавцу, пре истека 
рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим 
средством. 
Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене 
обавезе, Продавац је дужан да продужи важење банкарске гаранције, а према 
условима из Модела уговора, односно Уговора.   
 

Члан 10. 

РАСКИД УГОВОРА 

 
Купац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Продавац 
касни са испоруком више од осам ( 8 ) дана, односно ако испоручене железничке 
грађевинске машине не одговарају понуди број: __________________ (уписати 

број и датум понуде). 
 

Члан 11. 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 
У случају да се не могу сагласити о спорним питањима Уговорене стране су 
сагласне да је за решење спора надлежан Привредни суд у Београду . 
 

Члан 12. 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

  
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим 
односима.  

 
Продавац је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне 
промене о истој писаним путем обавести Купца.  
Уговор ступа на снагу даном потписивања Уговора од стране свих уговорних 
страна, а примењује се достављањем банкарских гаранција из члана 9. овог 
уговора и важи до коначног испуњења свих уговорених обавеза. 
 



 

 

 

 

 
 

Члан 13. 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Уговор је рађен у 6 (шест) истоветних примерка од којих су: 3 (три) за Купца и 3 
(три) за Продавца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     за ПРОДАВЦА 

 
 

 
________________________ 

           за КУПЦА 
в.д. генералног директора 

 
 
_____________________________   
             др Мирољуб Јевтић  



 

 

 

 

 

 

 

 У конкурсној документацији на страни 50, стоји: 
 
VIII ПРИЛОГ: ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА 
 
 
 

редни 
број 

назив 

опис  
(технички захтеви и 

техничке 
карактеристике) у 

складу са важећим 
стандардима 

јединица 
мере 

Количина 

1 

Самоходни портални 
кран за полагање 
шинских поља и 
прагова 

Дефинисано у 
техничкој 

спецификацији 
ком 

Један 

пар 

2 
Двопути багер за рад 
на колосеку 

Дефинисано у 
техничкој 

спецификацији 
ком 2 

3 
Радни прикључци за 
двопуте багере: 

   

3.1. 
Профилна кашика 
(V) за чишћење 
канала 

 Ком 2 

3.2. 

Нагибна кашика за 
чићење канала и 
профилисање 
засторне призме 

 Ком 
2 

3.3. 
Кашика за ископ 
500л 

 Ком 2 

3.4. 
Греда за 
манипулацију 
шинама 

 Ком 2 

3.5. 
Кљешта за 
манипулацију 
шинама 

 Ком  2 

3.6. 

Греда за 
манипулацију 
праговима мануелна 
– 6 прагова 

 Ком 
2 



 

 

 

 

3.7. 
Кашика за 
манипулацију 
праговима 

 Ком 2 

3.8. 
Обртна глава за 
прикључке 

 Ком 2 

4. 
Машина за брушење 
шинског профила 

 Ком 6 

5. 

Хидрауличне маказе 
за опсецање варова 
са сетом сечива за 
стандардне шине 

 Ком 
6 

6. 

Компактна машина 
за завијање и 
одвијање причврсног 
колосечног прибора 

 Ком 
4 

 

 

 

Општи технички услови које треба да задовољи опрема која је предмет 
набавке: 
 
Опрема која је предмет набавке треба да буде у потпуности функционална на 
железничкој инфраструктури у смислу самосталног саобраћања и транспорта, чије 
су карактеристике дефинисане у табели 1.. 
Опрема која је предмет набавке потребно је да буде апсолутно функционална и у 
смислу манипулације и рада са елементима железничке инфраструктуре (прагови, 
шине, шинска поља, колосечни прибор...)  дефинисаним у табели 1.. 
 

Табела 1. 
 

1. - širinа kolosekа 1435mm 

2. - rаzmаk između prагoва 60-65 cm 

3. - дuplice (два prага) nа šinskim 
sаstавimа širine 

52 cm 

4. - prагoвi дrвeni  

 Дimenzije 

 Težine 

 
16x26x260 cm 
120 kg 

5. - prагoвi бetonski 

 Дimenzije 

 Težine 

 
22x32x260 cm 
350 kg 

6. - pričвrsni priбor – tip  „K“; SKL-2; SKL-12; 
SKL-14; Pandrol; e-clip; 
fast-clip. 

7. - вrstа šinа S-45;S49;UIC60 

8. - minimаlni poluprečnik kriвine 250m 



 

 

 

 

 (otвorenа pruга) 

9. - minimаlni poluprečnik kriвine 
 (u stаnicаmа) 

180m 

10. - maksimalno nadvišenje 150mm 

11. - maksimalni nagib koloseka 30%0  

12. - osovinsko opterećenje 16-22,5 t 

13. - pruge su:  

 zavareni dugi šinski trak 

 sa šinskim sastavima 

 

14. - pruge su opremljene sa: 

 automatskim pružnim blokom 

 telekomandom 

 
APB 
TK 

15. - tovarni profil prema standardima i UIC 
objavama 

ŽS i UIC GA;UIC GB; 
UIC 505; UIC 506 

16. - zastorna prizma  Tucanik 

17. - elektrificirane pruge 25KV; 50Hz 

18. Типови скретница и укрштаја:  
 

једноструке, двоструке, 
укрсне, комбиноване и 
укрштаји 

19. Типови колосечних веза:  једноструке, двоструке, 
двоструке са укрштајем 

20. Величина полупречника одвојних 
колосека скретница:  

 
180м - 1.200м 

21. Врста колосечног прибора на 
скретницама:  

К, СКЛ-12 

22. Врста и димензија прагова на 
скретницама:    

 drveni 

 betonski 

 
16х26(28)х250(520) 
22х32х233(478) 

 
Посебни технички услови које треба да задовољи опрема која је предмет 
набавке: 
 

1. Самоходни портални кран за полагање шинских поља и прагова 
 

1. Крански систем мора бити самоходан,  и посебно конципиарн 
за ремонт и изградњу железничких пруга. 

2. Крански систем треба да се састоји од пара порталних кранова 
са механичком гредом за ношење шинских поља и прагова. 

3. Крански систем треба да омогућава рад на:  
- једноколосечној прузи,  
- двоколосечној прузи без ометања саобраћаја на суседном 
колосеку,  
- у тунелу (ширине веће од 4м) 



 

 

 

 

- на мостовима (ширине веће од 4м) 

4. Капацитет 

 Носивост кранског система 30 т 

 Минимална дужина шинских поља за 
полагање 

24 м 

 Минималан број прагова за полагање 50 

5. Максимална брзина кретања по кранској 
стази не сме бити мања од 

15 км/х 

6. Максимални нагиб на коме крански 
систем функционише не сме бити мањи 
од 

30%0 

7. Максимална ширина у радном положају 
не сме прећи 

3900 мм 

8. Крански систем мора да омогућава рад са елементима 
железничке инфраструктуре дефинисаним у Табели 1. 

9. Крански систем мора бити погоњен 
дизел мотором снаге не мање од 

85 KW 

10. Крански систем мора бити опремљен помоћним мотором, који 
омогућава завршетак започете операције за случај квара 
погонског мотора  

11. Крански систем мора бити опремљен са додатном опремом 
која омогућава осигурање и безбедан транспорт на 
стандардним вагонима 

12. Крански систем мора бити такав да омогућава транспорт на 
највише два РГС стандардна вагона 

13. Крански систем мора бити опремљен системом управљања и 
контроле рада који омогућава безбедан и ефикасан рад и 
испуњава важећу локалну и европску законску регулативу са 
аспекта заштите и безбедности на раду 

14. Минимална брзина полагања шински 
поља не сме бити мања од: 

300 м/х 

15. Минимална брзина демонтаже колосека 
не сме бити мања од: 

300 м/х 

16. Крански систем треба да буде испоручен са пратећом 
документацијом: 

- Упутство за употребу - 3 примерка 
- Каталог резервних делова - 3 примерка 
- Атести погонског агрегата, помоћног мотора, 

компоненти хидрауличког и управљачког система, 
атест носивости рама и портала – 3 примерка 

Сву документацију треба доставити и у електронској форми 

 
2.Двопути багер за рад на колосеку: 
 

1. Двопути багер мора бити конципиарн као мулти функционална 
грађевинска машина способна за кретање и рад на колосеку и 



 

 

 

 

ван њега 

2. Двопути багер мора да омогућава рад и кретање на 
железничкој инфраструктури која је дефинисана у Табели 1. 

3. Двопути багер мора имати потпуно окретну кабину (360 °) која 
омогућава рад у пуном радиусу 

4. Двопути багер мора да испуњава стандард ЕН15746-1 
(технички захтеви за кретање и рад двопуте механизације и 
прикључне опреме) 

5. Двопути багер мора да испуњава опште сигурносне захтеве 
дефинисане стандардом ЕН15746-2 

6. Двопути багер мора бити погоњен водено хлађеним дизел 
моторм минималне снаге 120KW који испуњаве важеће прописе 
везане за дозвољену издувну емисију на територији Републике 
Србије или ЕУ за предметну апликацију 

7. Двопути багер мора бити опремљен затовреном звучно 
изолованом кабином, опремљеном уређајем за климатизацију 

8. Двопути багер мора имати одговарајућу прегледност при раду и 
кретању која омогућава безбедан рад. 

9.  Двопути багер мора бити опремљен камерама, на основу којих 
руковаоц у кабини може имати апсолутну прегледност околине 
при раду и кретању. 

10.  Двопути багер мора бити опремљен одговарајућом сигналном и 
показном опремом (брзиномер, мото-сат, показивачи 
температуре, притиска, нивоа горива, броја обртаја...)  

11. Двопути багер мора бити опремљен сигнални и радним 
светлима која омогућавају рад и кретање ноћу по прузи и друму 
у складу са важећим прописима на територији Републике 
Србије или ЕУ 

12. Двопути багер мора бити опремљен стандардном вучном 
спремом са обе стране 

13. Двопути багер мора бити опремљен хидрауличним системом 
који омогућава ефикасан рад са мулти функционалним радним 
прикључцима, брзу монтажу и демонтажу 

14. Хидраулички систем мора да омогућава ефикасан рад са свим 
прикључцима из спецификације 

15. Максимална брзина кретања на колосеку 
не сме бити мања од 

30 км/х 

16. Максимална брзина кретања на друму не 
сме бити мања од 

30 км/х 

17. Максимални нагиб на ком се може 
употребљавати двопути багер не сме бити 
мањи од 

30%0 

18. Максимална дужина радне руке не сме 
бити мања од  

7м 

19. Максимална носивост на равном колосеку  
под углом од  90° (најнеповољнији положај) 

2,6 т 



 

 

 

 

са максимално испруженом руком не сме 
бити мања од 

20. Максимална носивост на колосеку са 
надвишењем 160 мм  под углом од  90° 
(најнеповољнији положај) са максимално 
испруженом руком не сме бити мања од 

2 т 

21. Максимална носивост на равном колосеку  
са максимално испруженом руком не сме 
бити мања од 

5,5 т 

22. Двопути багер треба да буде испоручен са пратећом 
документацијом: 

- Упутство за употребу - 3 примерка 
- Каталог резервних делова - 3 примерка 
- Атести погонског агрегата, компоненти 

хидрауличког и управљачког система, атест 
носивости – 3 примерка 

Сву документацију треба доставити и у електронској форми 

 
Квалитет 

 
Машине и опрема, које су предмет набавке  морају  да испуњавају све важеће 
релевантне  прописе и стандарде на територији Републике Србије и ЕУ. 
Испоручилац је дужан да исходује све потребне дозволе и сертификате како би се 
предметна механизација и опрема кориситила на територији Републике Србије.  
 

Контрола квалитета – квалитативни пријем 
 

Контрола квалитета у производње машина и опреме, и квалитативни пријем након 
завршетка производње су обавезни. Квалитативни прелиминарни пријем биће 
вршен у фабрици произвођача. Приликом пријема обавезна је израда пријемног 
записника са мерним листама и атестима у прилогу. Коначан пријем биће извршен 
по испоруци машина и опреме по извршеној обуци запослених и пуштању у рад.  
 
 

Гаранција 
 

Гаранција за дефинисану механизацију је најмање 12 месеци или 1000 мото 
часова. Уколико за 12 месеци не истекне 1000 мото часова, гаранција се 
продужава али не дуже од 24 месеца. Гаранција за дефинисану опрему је 12 
месеци. 
Испоручилац је дужан да поседује овлашћеног сервисера на територији 
Републике Србије, који поседује одговарајући технички и кадровски капацитет. 
Испоручилац је дужан да сноси све трошкове и врши комплетно периодично 
одржавање у гарантном року, односно да поред евентуалних сервисних 
интервенција у случају рекламационих захтева изврши и периодичне сервисе 
машина и опреме  (на 100, 250, 500, и 1000 мото-часова рада ) у гарантном року. 



 

 

 

 

Понуђач је дужан да при подношењу понуде достави наувид важећи Уговор са 
ервисном компнијом натериторији Републике Србије. 

 
 

Обука 
 
Испоручилац је дужан да изврши обуку запослених за руковање и одржавање 
предметне опреме и да након извршене обуке изда одговарајуће сертификате о 
обучености. 
За позицију 1. потребно је обучити 4 руковаоца и 2 сервисера. 
За позицију 2. потребно је обучити 4 руковаоца и 2 сервисера. 
 

Рок извршења 
 

Рок испоруке не може бити дужи од 4 месеца за позиције 1., 4., 5., и 6.  односно 6 
месеци за позиције 2. и 3. од потписивања Уговора, односно издавања 
наруџбенице.  

 
Начин и место испоруке добара/пружања услуге/извођења радова 

 
Место испоруке је радионица наручиоца. Београд – Батајница.  
 
 

 
 
 
за ПРОДАВЦА: 
овлашћено лице 
 
___________________________ 
Име, презиме, потпис и печат 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ: 

 

 

VIII ПРИЛОГ: ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА 
 
 
 

редни 
број 

назив 

опис  
(технички захтеви и 

техничке 
карактеристике) у 

складу са важећим 
стандардима 

јединица 
мере 

Количина 

1 

Самоходни портални 
кран за полагање 
шинских поља и 
прагова 

Дефинисано у 
техничкој 

спецификацији 
ком 

Један 

пар 

2 
Двопути багер за рад 
на колосеку 

Дефинисано у 
техничкој 

спецификацији 
ком 2 

3 
Радни прикључци за 
двопуте багере: 

   

3.1. 
Профилна кашика 
(V) за чишћење 
канала 

 Ком 2 

3.2. 

Нагибна кашика за 
чићење канала и 
профилисање 
засторне призме 

 Ком 
2 

3.3. 
Кашика за ископ 
500л 

 Ком 2 

3.4. 
Греда за 
манипулацију 
шинама 

 Ком 2 

3.5. 
Кљешта за 
манипулацију 
шинама 

 Ком  2 

3.6. 

Греда за 
манипулацију 
праговима мануелна 
– 6 прагова 

 Ком 
2 

3.7. 
Кашика за 
манипулацију 
праговима 

 Ком 2 



 

 

 

 

3.8. 
Обртна глава за 
прикључке 

 Ком 2 

4. 
Машина за брушење 
шинског профила 

 Ком 6 

5. 

Хидрауличне маказе 
за опсецање варова 
са сетом сечива за 
стандардне шине 

 Ком 
6 

6. 

Компактна машина 
за завијање и 
одвијање причврсног 
колосечног прибора 

 Ком 
4 

 

 

Општи технички услови које треба да задовољи опрема која је предмет 
набавке: 
 
Опрема која је предмет набавке треба да буде у потпуности функционална на 
железничкој инфраструктури у смислу самосталног саобраћања и транспорта, чије 
су карактеристике дефинисане у табели 1. 
Опрема која је предмет набавке потребно је да буде апсолутно функционална и у 
смислу манипулације и рада са елементима железничке инфраструктуре (прагови, 
шине, шинска поља, колосечни прибор...)  дефинисаним у табели 1. 
 

Табела 1. 
 

1. - ширина колосека 1435mm 

2. - размак између прагова 60-65 cm 

3. - дуплице (два прага) на шинским 
саставима ширине 

52 cm 

4. - прагови дрвени  

 Димензије 

 Тежине 

 
16x26x260 cm 
120 kg 

5. - прагови бетонски 

 Димензије 

 Тежине 

 
22x32x260 cm 
350 kg 

6. - причврсни прибор – тип  „K“; SKL-2; SKL-12; 
SKL-14; Pandrol; e-clip; 
fast-clip. 

7. - врста шина S-45;S49;UIC60 

8. - минимални полупречник кривине 
 (отворена пруга) 

250m 

9. - минимални полупречник кривине 
 (у станицама) 

180m 

10. - максимално надвишење 150mm 



 

 

 

 

11. - максимални нагиб колосека 30%0  

12. - осовинско оптерећење 16-22,5 t 

13. - пруге су:  

 заварени дуги шински трак 

 са шинским саставима 

 

14. - пруге су опремљене са: 

 аутоматским пружним блоком 

 телекомандом 

 
APB 
TK 

15. - товарни профил према стандардима 
и УИЦ објавама 

ŽS i UIC GA;UIC GB; 
UIC 505; UIC 506 

16. - засторна призма  Tucanik 

17. - електрифициране пруге 25KV; 50Hz 

18. Типови скретница и укрштаја:  
 

једноструке, двоструке, 
укрсне, комбиноване и 
укрштаји 

19. Типови колосечних веза:  једноструке, двоструке, 
двоструке са укрштајем 

20. Величина полупречника одвојних 
колосека скретница:  

 
180м - 1.200м 

21. Врста колосечног прибора на 
скретницама:  

К, СКЛ-12 

22. Врста и димензија прагова на 
скретницама:    

 дрвени 

 бетонски 

 
16х26(28)х250(520) 
22х32х233(478) 

 
Посебни технички услови које треба да задовољи опрема која је предмет 
набавке: 
 

2. Самоходни портални кран за полагање шинских поља и прагова 
 

1. Крански систем мора бити самоходан,  и посебно конципиарн 
за ремонт и изградњу железничких пруга. 

2. Крански систем треба да се састоји од пара порталних кранова 
са механичком гредом за ношење шинских поља и прагова. 

3. Крански систем треба да омогућава рад на:  
- једноколосечној прузи,  
- двоколосечној прузи без ометања саобраћаја на суседном 
колосеку,  
- у тунелу (ширине веће од 4м) 
- на мостовима (ширине веће од 4м) 

4. Капацитет 

 Носивост кранског система 30 т 

 Минимална дужина шинских поља за 24 м 



 

 

 

 

полагање 

 Минималан број прагова за полагање 50 

5. Максимална брзина кретања по кранској 
стази не сме бити мања од 

15 км/х 

6. Максимални нагиб на коме крански 
систем функционише не сме бити мањи 
од 

30%0 

7. Максимална ширина у радном положају 
не сме прећи 

3900 мм 

8. Крански систем мора да омогућава рад са елементима 
железничке инфраструктуре дефинисаним у Табели 1. 

9. Крански систем мора бити погоњен 
дизел мотором снаге не мање од 

85 KW 

10. Крански систем мора бити опремљен помоћним мотором, који 
омогућава завршетак започете операције за случај квара 
погонског мотора  

11. Крански систем мора бити опремљен са додатном опремом 
која омогућава осигурање и безбедан транспорт на 
стандардним вагонима 

12. Крански систем мора бити такав да омогућава транспорт на 
највише два РГС стандардна вагона 

13. Крански систем мора бити опремљен системом управљања и 
контроле рада који омогућава безбедан и ефикасан рад и 
испуњава важећу локалну и европску законску регулативу са 
аспекта заштите и безбедности на раду 

14. Минимална брзина полагања шински 
поља не сме бити мања од: 

300 м/х 

15. Минимална брзина демонтаже колосека 
не сме бити мања од: 

300 м/х 

16. Крански систем треба да буде испоручен са пратећом 
документацијом: 

- Упутство за употребу - 3 примерка 
- Каталог резервних делова - 3 примерка 
- Атести погонског агрегата, помоћног мотора, 

компоненти хидрауличког и управљачког система, 
атест носивости рама и портала – 3 примерка 

Сву документацију треба доставити и у електронској форми 

 
2.Двопути багер за рад на колосеку: 
 

1. Двопути багер мора бити конципиарн као мулти функционална 
грађевинска машина способна за кретање и рад на колосеку и 
ван њега 

2. Двопути багер мора да омогућава рад и кретање на 
железничкој инфраструктури која је дефинисана у Табели 1. 

3. Двопути багер мора имати потпуно окретну кабину (360 °) која 



 

 

 

 

омогућава рад у пуном радиусу 

4. Двопути багер мора да испуњава стандард ЕН15746-1 
(технички захтеви за кретање и рад двопуте механизације и 
прикључне опреме) 

5. Двопути багер мора да испуњава опште сигурносне захтеве 
дефинисане стандардом ЕН15746-2 

6. Двопути багер мора бити погоњен водено хлађеним дизел 
моторм минималне снаге 120KW који испуњаве важеће прописе 
везане за дозвољену издувну емисију на територији Републике 
Србије или ЕУ за предметну апликацију 

7. Двопути багер мора бити опремљен затовреном звучно 
изолованом кабином, опремљеном уређајем за климатизацију 

8. Двопути багер мора имати одговарајућу прегледност при раду и 
кретању која омогућава безбедан рад. 

9.  Двопути багер мора бити опремљен камерама, на основу којих 
руковаоц у кабини може имати апсолутну прегледност околине 
при раду и кретању. 

10.  Двопути багер мора бити опремљен одговарајућом сигналном и 
показном опремом (брзиномер, мото-сат, показивачи 
температуре, притиска, нивоа горива, броја обртаја...)  

11. Двопути багер мора бити опремљен сигнални и радним 
светлима која омогућавају рад и кретање ноћу по прузи и друму 
у складу са важећим прописима на територији Републике 
Србије или ЕУ 

12. Двопути багер мора бити опремљен стандардном вучном 
спремом са обе стране 

13. Двопути багер мора бити опремљен хидрауличним системом 
који омогућава ефикасан рад са мулти функционалним радним 
прикључцима, брзу монтажу и демонтажу 

14. Хидраулички систем мора да омогућава ефикасан рад са свим 
прикључцима из спецификације 

15. Максимална брзина кретања на колосеку 
не сме бити мања од 

30 км/х 

16. Максимална брзина кретања на друму не 
сме бити мања од 

30 км/х 

17. Максимални нагиб на ком се може 
употребљавати двопути багер не сме бити 
мањи од 

30%0 

18. Максимална дужина радне руке не сме 
бити мања од  

7м 

19. Максимална носивост на равном колосеку  
под углом од  90° (најнеповољнији положај) 
са максимално испруженом руком не сме 
бити мања од 

2,6 т 

20. Максимална носивост на колосеку са 
надвишењем 160 мм  под углом од  90° 

2 т 



 

 

 

 

(најнеповољнији положај) са максимално 
испруженом руком не сме бити мања од 

21. Максимална носивост на равном колосеку  
са максимално испруженом руком не сме 
бити мања од 

5,5 т 

22. Двопути багер треба да буде испоручен са пратећом 
документацијом: 

- Упутство за употребу - 3 примерка 
- Каталог резервних делова - 3 примерка 
- Атести погонског агрегата, компоненти 

хидрауличког и управљачког система, атест 
носивости – 3 примерка 

Сву документацију треба доставити и у електронској форми 

 
Квалитет 

 
Машине и опрема, које су предмет набавке  морају  да испуњавају све важеће 
релевантне  прописе и стандарде на територији Републике Србије и ЕУ. 
Испоручилац је дужан да исходује све потребне дозволе и сертификате како би се 
предметна механизација и опрема кориситила на територији Републике Србије.  
 

Контрола квалитета – квалитативни пријем 
 

Контрола квалитета у производње машина и опреме, и квалитативни пријем након 
завршетка производње су обавезни. Квалитативни прелиминарни пријем биће 
вршен у фабрици произвођача. Приликом пријема обавезна је израда пријемног 
записника са мерним листама и атестима у прилогу. Коначан пријем биће извршен 
по испоруци машина и опреме по извршеној обуци запослених и пуштању у рад.  
 
 

Гаранција 
 

Гаранција за дефинисану механизацију је најмање 12 месеци или 1000 мото 
часова. Уколико за 12 месеци не истекне 1000 мото часова, гаранција се 
продужава али не дуже од 24 месеца. Гаранција за дефинисану опрему је 12 
месеци. 
Испоручилац је дужан да поседује овлашћеног сервисера на територији 
Републике Србије, који поседује одговарајући технички и кадровски капацитет. 
Испоручилац је дужан да сноси све трошкове и врши комплетно периодично 
одржавање у гарантном року, односно да поред евентуалних сервисних 
интервенција у случају рекламационих захтева изврши и периодичне сервисе 
машина и опреме  (на 100, 250, 500, и 1000 мото-часова рада ) у гарантном року. 
Понуђач је дужан да при подношењу понуде достави наувид важећи Уговор са 
ервисном компнијом натериторији Републике Србије. 

 
 



 

 

 

 

Обука 
 
Испоручилац је дужан да изврши обуку запослених за руковање и одржавање 
предметне опреме и да након извршене обуке изда одговарајуће сертификате о 
обучености. 
За позицију 1. потребно је обучити 4 руковаоца и 2 сервисера. 
За позицију 2. потребно је обучити 4 руковаоца и 2 сервисера. 
 

Рок испоруке 
 

Рок испоруке не може бити дужи од 4 месеца за позиције 1., 4., 5., и 6.  односно 6 
месеци за позиције 2. и 3. од дана пријема авансне уплате на рачун Понуђача. 

 
Начин и место испоруке добара/пружања услуге/извођења радова 

 
Место испоруке је радионица наручиоца. Београд – Батајница.  
 
 

 
 
 
за ПРОДАВЦА: 
овлашћено лице 
 
___________________________ 
Име, презиме, потпис и печат 
 

 

 

 

 

 

Комисија за ЈН 

 


