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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 3) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 6/2018, деловодни 
број 1/2018-2529 од 30.08.2018. год и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 
6/2018, деловодни број 1/2018-2529/1 од 30.08.2018. год., припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку радова на санацији пруге Каћ -Тител, од км 20+340 до км 
49+561, у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда, ЈН бр. 6/2018 
 

Конкурсна документација садржи: 
 
 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 
 

3 

 
III 
 

Врста, техничке карактеристике, рок за извођење 
радова 

 
3 

IV Техничка документација и планови 16 

 
V 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

 
16 

VI Критеријуми за доделу уговора 21 

VII Обрасци који чине саставни део понуде 21 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 47 
 

 

 

Ова конкурсна документација садржи укупно 52 стране 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
 

Наручилац: Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд 
Адреса: 11000 Београд, Немањина 6 
Интернет страница: wwwinfrazs.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
 

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда, у складу са Законом о јавним набавкама  („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и одговарајућим подзаконским актима донетим на основу 
Закона. 
 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 6/2018 су радови на санацији пруге Каћ -Тител, од км 
20+340 до км 49+561.  

4. Циљ поступка 
 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  
 

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног отварања 
понуда. 
  
6. Контакт служба 
  
Сектор за набавке и централна стоваришта: 

- е-mail: nabavke.infra@srbrail.rs 
 
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 6/2018 су радови на санацији пруге Каћ -Тител, од км 20+340 
до км 49+561. 

Шифра из ОРН - 45234110 - Радови на изградњи међуградских железничких пруга  

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДОВА, РОК ЗА  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 

1. Врста, техничке карактеристике радова 
 

Радови на побољшању техничког квалитета колосека на делу пруге између станица Каћ -
Тител, од км 20+340 до км 49+561, за прихват саобраћаја већег обима, приликом извођења 
радова на реконструкцији пруге Београд – Нови Сад – државна граница. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infrazs.rs/
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 1.1. Предмер радова 
 

Ред. 
бр. 

Опис позиције 
Јединица 

мере 
Количина 

1 2 3 4 

AA..  
ССТТААННИИЦЦАА  ККААЋЋ  ((ппррооллааззннии  ккооллооссеекк  оодд  ККСС  ббрр..22  ––  ККСС  ббрр..44))  

оодд  ккмм  2200++334400,,5566  ддоо  ккмм  2200++994422,,7700  ==  557744,,4499мм 

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.1. 

Геодетско снимање и обележавање колосека.  
Рад обухвата сва геодетска мерења, тј. преношење 
података  на терен, осигурање, профилисање, 
обнављање и одржавање обележених ознака на 
терену за све време трајања радова, односно до 
предаје радова Инвеститору. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 574,49 

1.2. 
Резање крајева шина машинским путем. 
Обрачун и плаћање по ком реза. kom 48 

2. РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ 

2.1. 

Машинско решетање засторне призме у станичним 
колосецима са утоваром отпалог материјала у  вагоне 
превртаче, транспортом до 1км и истоваром на 
депонију са разастирањем.  
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 574,49 

2.2. 

Истовар туцаника из Фад вагона за допуну засторне 
призме са уграђивањем у колосек.  
Напомена: Превоз туцаника из станице на место 
истовара врши се локомотивом Извођача.                         
Обрачун и плаћање по м3 туцаника. m3 919 

2.3. 

Машинско регулисање колосека по смеру и нивелети, 
са довођењем изрешетаног колосека на пројектовану 
осовину и нивелету и дефинитивним уређењем 
колосека за примопредају. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 574,49 

2.4. 

Заваривање половнихшина типа 49Е1 у колосеку 
алуминотермијским поступком са обрадом и 
испитивањем завара и прибављањем атеста о 
квалитету завара.   
Напомена: Алуминотермит и калупе обезбеђује 
Извођач.  
Обрачун и плаћање по ком завара. var 6 

2.5. 
Ослобађање шина унутрашњих напрезања – 
отпуштање колосека у ДТШ. 
Обрачун и плаћање се врши по м1 колосека. m1 574,49 

2.6. 
Монтирање справа против подужног путовања шина 
типа “Матхее“. 
Обрачун и плаћање по ком справе. kom 296 

3. ОПРЕМА ПРУГЕ 

3.1. 

Израда, постављање и урезивање сталних ознака, км; 
хм; кривинских и за контролу ДТШ.  
Напомена: Половне шине за израду ознака обезбеђује 
Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.                                                                               kom 8 

ББ..  
ДДЕЕООННИИЦЦАА::  ККААЋЋ  ((ииззллаазз))  ––  ББУУДДИИССААВВАА  ((ууллаазз))  

оодд  ккмм  2200++997700,,0055  ддоо  ккмм  2244++991166,,0000  ==  33..994455,,9955мм  
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1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.1. 

Геодетско обележавање колосека.  
Рад обухвата сва геодетска мерења, тј. преношење 
података  на терен, осигурање, профилисање, 
обнављање и одржавање обележених ознака на 
терену за све време трајања радова, односно до 
предаје радова Инвеститору.                                        
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 3.945,95 

1.2. 

Регенерација половних дрвених прагова за путне 
прелазе. 
Напомена: Дрвене чепове (цвикле) обезбеђује 
Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком прага. kom 39 

1.3. 
Монтажа дуплих ребрастих подложних плоча ДЖ-6 на 
дрвене прагове (за путне прелазе). 
Обрачун и плаћање по ком прага. kom 39 

1.4. 
Резање крајева шина машинским путем. 
Обрачун и плаћање по ком реза. kom 318 

2. РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ 

2.1. 

Обрада – уређење банкина после машинског 
решетања туцаничког застора у колосеку. 

 од км: 20+970,05 – 24+916,00 = 3.945,95м 
(3.945,95 м – 18,00м (П.П) = 3.927,95м) 
Обрачун и плаћање по  м1 колосека. m1 3.927,95 

2.2. 

Истовар туцаника из Фад вагона за допуну засторне 
призме са уграђивањем у колосек.  
Напомена: Превоз туцаника из станице на место 
истовара врши се локомотивом Извођача.                         
Обрачун и плаћање по м3 туцаника. m3 6.314 

2.3. 

Машинско регулисање колосека по смеру и нивелети, 
са довођењем изрешетаног колосека на пројектовану 
осовину и нивелету и дефинитивним уређењем 
колосека за примопредају. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 3.945,95 

2.4. 

Заваривање половнихшина типа 49Е1 у колосеку 
алуминотермијским поступком са обрадом и 
испитивањем завара и прибављањем атеста о 
квалитету завара.   
Напомена: Алуминотермит и калупе обезбеђује 
Извођач.  
Обрачун и плаћање по ком завара. var 36 

2.5. 
Ослобађање шина унутрашњих напрезања - 
отпуштање колосека у ДТШ.  
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 3.945,95 

2.6. 
Монтирање справа против подужног путовања шина 
типа “Матхее“. 
Обрачун и плаћање по ком справе. kom 148 

3. ОПРЕМА ПРУГЕ 

3.1. 

Израда, постављање и урезивање сталних ознака, км; 
хм; кривинских и за контролу ДТШ.  
Напомена: Половне шине за израду ознака обезбеђује 
Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.                                                                               kom 46 

3.2. 
 

Израда и постављање падоказа. 
Обрачун и плаћање по ком падоказа.  kom 4 

3.3 Израда и постављање пружних опоменица.  kom 6 
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Обрачун и плаћање по ком ознаке.    

3.4 
Израда и постављање граница маневрисања. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.    kom 2 

4. ПУТНИ ПРЕЛАЗИ У НИВОУ 

4.1. 

Замена колосечне решетке на путном прелазу у км 
20+983; Б = 5,00 м.  
Позиција обухвата рушење асфалтног коловоза, 
израду нове колосечне решетке са колосеком типа "К", 
уградњом контра шина и израдом горњег носећег слоја 
коловоза на путном прелазу од  битуменизираног 
агрегата БНС 22ц А у два слоја по д=5цм.  
Обрачун и плаћање по путном прелазу.   kom 1 

4.2. 

Замена колосечне решетке на путном прелазу у км 
21+986, Б = 5,40 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од ситне 
камене коцке, израду нове колосечне решетке са 
колосеком типа »К«, уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова. 
Обрачун и плаћање по путном прелазу. kom 1 

4.3. 

Замена колосечне решетке на путном прелазу у км 
23+570, Б = 5,40 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од ситне 
камене коцке, израду нове колосечне решетке са 
колосеком типа »К«, уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова. 
Обрачун и плаћање по путном прелазу. kom 1 

4.4. 

Замена колосечне решетке на путном прелазу у км 
24+175, Б = 5,10 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од ситне 
камене коцке, израду нове колосечне решетке са 
колосеком типа »К«, уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова. 
Обрачун и плаћање по путном прелазу. kom 1 

ЦЦ..  
ССТТААННИИЦЦАА  ББУУДДИИССААВВАА  ((ппррооллааззннии  ккооллооссеекк  оодд  ККСС  ббрр..11  ––  ККСС  ббрр..33))  

оодд  ккмм  2244++994433,,3355  ддоо  ккмм  2255++550033,,2255==  553322,,5555мм  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.1. 

Геодетско снимање и обележавање колосека.  
Рад обухвата сва геодетска мерења, тј. преношење 
података  на терен, осигурање, профилисање, 
обнављање и одржавање обележених ознака на 
терену за све време трајања радова, односно до 
предаје радова Инвеститору. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 532,55 

1.2. 
Резање крајева шина машинским путем. 
Обрачун и плаћање по ком реза. kom 22 

2. РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ 

2.1. 

Машинско решетање засторне призме у станичним 
колосецима са утоваром отпалог материјала у  вагоне 
превртаче, транспортом до 1км и истоваром на 
депонију са разастирањем.  
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 532,55 

2.2. 

Истовар туцаника из Фад вагона за допуну засторне 
призме са уграђивањем у колосек.  
Напомена: Превоз туцаника из станице на место 
истовара врши се локомотивом Извођача.                         
Обрачун и плаћање по м3 туцаника. m3 852 
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2.3. 

Машинско регулисање колосека по смеру и нивелети, 
са довођењем изрешетаног колосека на пројектовану 
осовину и нивелету и дефинитивним уређењем 
колосека за примопредају. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 532,55 

2.4. 

Заваривање половнихшина типа 49Е1 у колосеку 
алуминотермијским поступком са обрадом и 
испитивањем завара и прибављањем атеста о 
квалитету завара.   
Напомена: Алуминотермит и калупе обезбеђује 
Извођач.  
Обрачун и плаћање по ком завара. var 6 

2.5. 
Ослобађање шина унутрашњих напрезања – 
отпуштање колосека у ДТШ. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 532,55 

2.6. 
Монтирање справа против подужног путовања шина 
типа “Матхее“. 
Обрачун и плаћање по ком справе. kom 296 

3. ОПРЕМА ПРУГЕ 

3.1. 

Израда, постављање и урезивање сталних ознака, км; 
хм; кривинских и за контролу ДТШ.  
Напомена: Половне шине за израду ознака обезбеђује 
Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.                                                                               kom 8 

ДД..  
ДДЕЕООННИИЦЦАА::  ББУУДДИИССААВВАА  ((ииззллаазз))  ––  ШШААЈЈККААШШ  ((ууллаазз))  

оодд  ккмм  2255++556655,,9900  ддоо  ккмм  3311++772299,,3322  ==  66..116633,,4422  мм  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.1. 

Геодетско обележавање колосека.  
Рад обухвата сва геодетска мерења, тј. преношење 
података  на терен, осигурање, профилисање, 
обнављање и одржавање обележених ознака на 
терену за све време трајања радова, односно до 
предаје радова Инвеститору.                                        
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 6.163,42 

1.2. 

Регенерација половних дрвених прагова за путне 
прелазе. 
Напомена: Дрвене чепове (цвикле) обезбеђује 
Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком прага. kom 52 

1.3. 
Монтажа дуплих ребрастих подложних плоча ДЖ-6 на 
дрвене прагове (за путне прелазе). 
Обрачун и плаћање по ком прага. kom 52 

1.4. 
Резање крајева шина машинским путем. 
Обрачун и плаћање по ком реза. kom 520 

2. РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ 

2.1. 

Обрада – уређење банкина после машинског 
решетања туцаничког застора у колосеку. 

 од км: 25+565,90 – 31+729,52 = 6.163,42м 
(6.163,42м – 24,00м (П.П) = 6.438,62м) 
Обрачун и плаћање по  м1 колосека. m1 6.139,42 

2.2. 

Истовар туцаника из Фад вагона за допуну засторне 
призме са уграђивањем у колосек.  
Напомена: Превоз туцаника из станице на место 
истовара врши се локомотивом Извођача.                         
Обрачун и плаћање по м3 туцаника. m3 9.862 

2.3. Машинско регулисање колосека по смеру и нивелети, m1 6.163,42 
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са довођењем изрешетаног колосека на пројектовану 
осовину и нивелету и дефинитивним уређењем 
колосека за примопредају. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. 

2.4. 

Заваривање половнихшина типа 49Е1 у колосеку 
алуминотермијским поступком са обрадом и 
испитивањем завара и прибављањем атеста о 
квалитету завара.   
Напомена: Алуминотермит и калупе обезбеђује 
Извођач.  
Обрачун и плаћање по ком завара. var 52 

2.5. 
Ослобађање шина унутрашњих напрезања – 
отпуштање колосека у ДТШ. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 6.163,42 

2.6. 
Монтирање справа против подужног путовања шина 
типа “Матхее“. 
Обрачун и плаћање по ком справе. kom 148 

3. ОПРЕМА ПРУГЕ 

3.1. 

Израда, постављање и урезивање сталних ознака, км; 
хм; кривинских и за контролу ДТШ.  
Напомена: Половне шине за израду ознака обезбеђује 
Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.                                                                               kom 73 

3.2. 
 

Израда и постављање падоказа. 
Обрачун и плаћање по ком падоказа.  kom 8 

3.3. 
Израда и постављање пружних опоменица.  
Обрачун и плаћање по ком ознаке.    kom 8 

3.4. 
Израда и постављање граница маневрисања. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.    kom 2 

4. ПУТНИ ПРЕЛАЗИ У НИВОУ 

4.1. 

Замена колосечне решетке на путном прелазу у км 
25+109,  Б = 5,40 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од ситне 
камене коцке, израду нове колосечне решетке са 
колосеком типа »К«, уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова. 
Обрачун и плаћање по путном прелазу. kom 1 

4.2. 

Замена колосечне решетке на путном прелазу у км 
26+042, Б = 4,80 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од ситне 
камене коцке, израду нове колосечне решетке са 
колосеком типа »К«, уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова. 
Обрачун и плаћање по путном прелазу. kom 1 

4.3. 

Замена колосечне решетке на путном прелазу у км 
26+439, Б = 4,80 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од ситне 
камене коцке, израду нове колосечне решетке са 
колосеком типа »К«, уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова. 
Обрачун и плаћање по путном прелазу. kom 1 

4.4. 

Замена колосечне решетке на путном прелазу у км 
27+816,15 Б = 9,30 м.  
Позиција обухвата рушење асфалтног коловоза, 
израду нове колосечне решетке са колосеком типа 
»К«, уградњом контра шина и израдом горњег носећег 
слоја коловоза на путном прелазу од  битуменизираног kom 1 
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агрегата БНС 22ц А у два слоја по д=5цм.  
Обрачун и плаћање по путном прелазу. 

4.5. 

Замена колосечне решетке на путном прелазу у км 
29+015, Б = 5,00 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од ситне 
камене коцке, израду нове колосечне решетке са 
колосеком типа »К«, уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова. 
Обрачун и плаћање по путном прелазу. kom 1 

ЕЕ..  
ССТТААННИИЦЦАА  ШШААЈЈККААШШ  ((ппррооллааззннии  ккооллооссеекк  оодд  ККСС  ббрр..11  ––  ККСС  ббрр..44))  

оодд  ккмм  3311++775566,,8877  ддоо  ккмм  3322++334422,,1133  ==  558855,,2266мм  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.1. 

Геодетско снимање и обележавање колосека.  
Рад обухвата сва геодетска мерења, тј. преношење 
података  на терен, осигурање, профилисање, 
обнављање и одржавање обележених ознака на 
терену за све време трајања радова, односно до 
предаје радова Инвеститору. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 585,26 

1.2. 
Резање крајева шина машинским путем. 
Обрачун и плаћање по ком реза. kom 50 

2. РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ 

2.1. 

Машинско решетање засторне призме у станичним 
колосецима са утоваром отпалог материјала у  вагоне 
превртаче, транспортом до 1км и истоваром на 
депонију са разастирањем.  
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 585,26 

2.2. 

Истовар туцаника из Фад вагона за допуну засторне 
призме са уграђивањем у колосек.  
Напомена: Превоз туцаника из станице на место 
истовара врши се локомотивом Извођача.                         
Обрачун и плаћање по м3 туцаника. m3 936 

2.3. 

Машинско регулисање решетаног колосека по смеру и 
нивелети са планирањем засторне призме и уређењем 
за предају.  
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 585,26 

2.4. 

Заваривање шина типа 49Е1 у колосеку 
алуминотермијским поступком са обрадом и 
испитивањем завара и прибављањем атеста о 
квалитету завара.   
Напомена: Алуминотермит и калупе обезбеђује 
Извођач.  
Обрачун и плаћање по ком завара. var 6 

2.5. 
Ослобађање шина унутрашњих напрезања - 
отпуштање колосека у ДТШ. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 585,26 

2.6. 
Монтирање справа против подужног путовања шина 
типа “Матхее“. 
Обрачун и плаћање по ком справе. kom 148 

3. ОПРЕМА ПРУГЕ 

3.1. 

Израда, постављање и урезивање сталних ознака, км; 
хм; кривинских и за контролу ДТШ.  
Напомена: Половне шине за израду ознака обезбеђује 
Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.                                                                               kom 8 
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ФФ..  
ДДЕЕООННИИЦЦАА::  ШШААЈЈККААШШ  ((ииззллаазз))  ––  ВВИИЛЛООВВОО  ГГААРРДДИИННООВВЦЦИИ  ((ууллаазз))  

оодд  ккмм  3322++336699,,4488  ддоо  ккмм  3377++667711,,8800  ==  55..330022,,3322  мм  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.1. 

Геодетско обележавање колосека.  
Рад обухвата сва геодетска мерења, тј. преношење 
података  на терен, осигурање, профилисање, 
обнављање и одржавање обележених ознака на 
терену за све време трајања радова, односно до 
предаје радова Инвеститору.                                        
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 5.302,32 

1.2. 

Регенерација половних дрвених прагова за путне 
прелазе. 
Напомена: Дрвене чепове (цвикле) обезбеђује 
Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком прага. kom 26 

1.3. 
Монтажа дуплих ребрастих подложних плоча ДЖ-6 на 
дрвене прагове (за путне прелазе). 
Обрачун и плаћање по ком прага. kom 26 

1.4. 
Резање крајева шина машинским путем. 
Обрачун и плаћање по ком реза. kom 426 

2. РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ 

2.1. 

Машинско решетање замењеног колосека са 
одбацивањем отпалог материјала у страну, са 
уређењем банкина после решетања као и планирањем 
избаченог материјала. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 4.521,80 

2.1a. 

Машинско решетање засторне призме у колосеку на 
отвореној прузи са чеоним утоваром у вагоне 
превртаче, превозом и истоваром материјала на 
депонији са разастирањем.  
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1  

2.1б. 

Обрада – уређење банкина после машинског 
решетања туцаничког застора у колосеку. 

 од км 32+369,48 – 37+671,80 = 5.302,32м 
(5.302,32м – 12,00м (П.П) = 5.290,32м) 
Обрачун и плаћање по  м1 колосека. m1 5.290,32 

2.2. 

Истовар туцаника из Фад вагона за допуну засторне 
призме са уграђивањем у колосек.  
Напомена: Превоз туцаника из станице на место 
истовара врши се локомотивом Извођача.                         
Обрачун и плаћање по м3 туцаника. m3 8.484 

2.3. 

Машинско регулисање колосека по смеру и нивелети, 
са довођењем изрешетаног колосека на пројектовану 
осовину и нивелету и дефинитивним уређењем 
колосека за примопредају. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 5.302,32 

2.4 

Заваривање половнихшина типа 49Е1 у колосеку 
алуминотермијским поступком са обрадом и 
испитивањем завара и прибављањем атеста о 
квалитету завара.   
Напомена: Алуминотермит и калупе обезбеђује 
Извођач.  
Обрачун и плаћање по ком завара. var 22 

2.5 
Ослобађање шина унутрашњих напрезања – 
отпуштање колосека у ДТШ. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 5.302,32 
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2.6. 
Монтирање справа против подужног путовања шина 
типа “Матхее“. 
Обрачун и плаћање по ком справе. kom 148 

3. ОПРЕМА ПРУГЕ 

3.1. 

Израда, постављање и урезивање сталних ознака, км; 
хм; кривинских и за контролу ДТШ.  
Напомена: Половне шине за израду ознака обезбеђује 
Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.                                                                               kom 60 

3.2. 
 

Израда и постављање падоказа. 
Обрачун и плаћање по ком падоказа.  kom 4 

3.3. 
Израда и постављање пружних опоменица.  
Обрачун и плаћање по ком ознаке.    kom 4 

3.4. 
Израда и постављање граница маневрисања. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.    kom 2 

4. ПУТНИ ПРЕЛАЗИ У НИВОУ 

4.1. 

Замена колосечне решетке на путном прелазу у км 
32+380 Б = 8,80 м.  
Позиција обухвата рушење асфалтног коловоза, 
израду нове колосечне решетке са колосеком типа 
»К«, уградњом контра шина и израдом горњег носећег 
слоја коловоза на путном прелазу од  битуменизираног 
агрегата БНС 22ц А у два слоја по д=5цм.  
Обрачун и плаћање по путном прелазу. kom 1 

4.2. 

Замена колосечне решетке на путном прелазу у км 
33+361, Б = 5,50 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од ситне 
камене коцке, израду нове колосечне решетке са 
колосеком типа »К«, уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова. 
Обрачун и плаћање по путном прелазу. kom 1 

4.3. 

Замена колосечне решетке на путном прелазу у км 
34+220,55; Б = 14,10 м.  
Позиција обухвата рушење асфалтног коловоза, 
израду нове колосечне решетке са колосеком типа 
»К«, уградњом контра шина и израдом горњег носећег 
слоја коловоза на путном прелазу од  битуменизираног 
агрегата БНС 22ц А у два слоја по д=5цм.  
Обрачун и плаћање по путном прелазу. kom 1 

4.4. 

Замена колосечне решетке на путном прелазу у км 
37+282, Б = 5,10 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од ситне 
камене коцке, израду нове колосечне решетке са 
колосеком типа »К«, уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова. 
Обрачун и плаћање по путном прелазу. kom 1 

ГГ..  
ССТТААННИИЦЦАА  ВВИИЛЛООВВОО  ГГААРРДДИИННООВВЦЦИИ  ((ппррооллааззннии  ккооллооссеекк  оодд  ККСС  ббрр..11  ––  ККСС  ббрр..44))  

оодд  ккмм  3377++669999,,1155ддоо  ккмм  3388++551144,,3355  ==  776600,,8800мм  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

2.1. 

Геодетско снимање и обележавање колосека.  
Рад обухвата сва геодетска мерења, тј. преношење 
података  на терен, осигурање, профилисање, 
обнављање и одржавање обележених ознака на 
терену за све време трајања радова, односно до 
предаје радова Инвеститору. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 760,80 
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1.2. 
Резање крајева шина машинским путем. 
Обрачун и плаћање по ком реза. kom 50 

2. РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ 

2.1. 

Машинско решетање засторне призме у станичним 
колосецима са утоваром отпалог материјала у  вагоне 
превртаче, транспортом до 1км и истоваром на 
депонију са разастирањем.  
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 760,80 

2.2. 

Истовар туцаника из Фад вагона за допуну засторне 
призме са уграђивањем у колосек.  
Напомена: Превоз туцаника из станице на место 
истовара врши се локомотивом Извођача.                         
Обрачун и плаћање по м3 туцаника. m3 1.217 

2.3. 

Машинско регулисање решетаног колосека по смеру и 
нивелети са планирањем засторне призме и уређењем 
за предају.  
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 760,80 

2.4. 

Заваривање шина типа 49Е1 у колосеку 
алуминотермијским поступком са обрадом и 
испитивањем завара и прибављањем атеста о 
квалитету завара.   
Напомена: Алуминотермит и калупе обезбеђује 
Извођач.  
Обрачун и плаћање по ком завара. var 8 

2.5. 
Ослобађање шина унутрашњих напрезања - 
отпуштање колосека у ДТШ. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 760,80 

2.6. 
Монтирање справа против подужног путовања шина 
типа “Матхее“. 
Обрачун и плаћање по ком справе. kom 296 

3. ОПРЕМА ПРУГЕ 

3.1. 

Израда, постављање и урезивање сталних ознака, км; 
хм; кривинских и за контролу ДТШ.  
Напомена: Половне шине за израду ознака обезбеђује 
Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.                                                                               kom 10 

ХХ..  
ДДЕЕООННИИЦЦАА::  ВВИИЛЛООВВОО  ГГААРРДДИИННООВВЦЦИИ  ((ииззллаазз))  ––  ТТИИТТЕЕЛЛ  ((ууллаазз))  

оодд  ккмм  3388++554422,,0000  ддоо  ккмм  4488++888877,,2255  ==  1100..334455,,2255  мм  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.1. 

Геодетско обележавање колосека.  
Рад обухвата сва геодетска мерења, тј. преношење 
података  на терен, осигурање, профилисање, 
обнављање и одржавање обележених ознака на 
терену за све време трајања радова, односно до 
предаје радова Инвеститору.                                        
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 10.345,25 

1.2. 

Регенерација половних дрвених прагова за путне 
прелазе. 
Напомена: Дрвене чепове (цвикле) обезбеђује 
Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком прага. kom 65 

1.3. 
Монтажа дуплих ребрастих подложних плоча ДЖ-6 на 
дрвене прагове (за путне прелазе). 
Обрачун и плаћање по ком прага. kom 65 

1.4. 
Резање крајева шина машинским путем. 
Обрачун и плаћање по ком реза. kom 830 
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2. РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ 

2.1. 

Машинско решетање замењеног колосека са 
одбацивањем отпалог материјала у страну, са 
уређењем банкина после решетања као и планирањем 
избаченог материјала. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 8.767 

2.1а. 

Машинско решетање засторне призме у колосеку на 
отвореној прузи са чеоним утоваром у вагоне 
превртаче, превозом и истоваром материјала на 
депонији са разастирањем.  
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1  

2.1б. 

Обрада – уређење банкина после машинског 
решетања туцаничког застора у колосеку. 

 од км 38+541,70 – 48+887,25 = 10.345,55м 
(10.345,55м – 30,00м (П.П) = 10.315,55м) 
Обрачун и плаћање по  м1 колосека. m1 10.315,55 

2.2. 

Истовар туцаника из Фад вагона за допуну засторне 
призме са уграђивањем у колосек.  
Напомена: Превоз туцаника из станице на место 
истовара врши се локомотивом Извођача.                         
Обрачун и плаћање по м3 туцаника. m3 16.553 

2.3. 

Машинско регулисање колосека по смеру и нивелети, 
са довођењем изрешетаног колосека на пројектовану 
осовину и нивелету и дефинитивним уређењем 
колосека за примопредају. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 10.345,55 

2.4. 

Заваривање половнихшина типа 49Е1 у колосеку 
алуминотермијским поступком са обрадом и 
испитивањем завара и прибављањем атеста о 
квалитету завара.   
Напомена: Алуминотермит и калупе обезбеђује 
Извођач.  
Обрачун и плаћање по ком завара. var 70 

2.5. 
Ослобађање шина унутрашњих напрезања – 
отпуштање колосека у ДТШ. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 10.345,55 

2.6. 
Монтирање справа против подужног путовања шина 
типа “Матхее“. 
Обрачун и плаћање по ком справе. kom 148 

3. ОПРЕМА ПРУГЕ 

3.1. 

Израда, постављање и урезивање сталних ознака, км; 
хм; кривинских и за контролу ДТШ.  
Напомена: Половне шине за израду ознака обезбеђује 
Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.                                                                               kom 125 

3.2. 
 

Израда и постављање падоказа. 
Обрачун и плаћање по ком падоказа.  kom 6 

3.3. 
Израда и постављање пружних опоменица.  
Обрачун и плаћање по ком ознаке.    kom 10 

3.4. 
Израда и постављање граница маневрисања. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.    kom 2 

4. ПУТНИ ПРЕЛАЗИ У НИВОУ 

4.1. 

Замена колосечне решетке на путном прелазу у км 
38+566 Б = 7,30 м.  
Позиција обухвата рушење асфалтног коловоза, 
израду нове колосечне решетке са колосеком типа kom 1 
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»К«, уградњом контра шина и израдом горњег носећег 
слоја коловоза на путном прелазу од  битуменизираног 
агрегата БНС 22ц А у два слоја по д=5цм.  
Обрачун и плаћање по путном прелазу. 

4.2. 

Замена колосечне решетке на путном прелазу у км 
39+778, Б = 4,80 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од ситне 
камене коцке, Израду нове колосечне решетке са 
колосеком типа »К уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова 
Обрачун и плаћање по урађеном путном прелазу. kom 1 

4.3. 

Замена колосечне решетке на путном прелазу у км 
43+338, Б = 4,4 м. 
Позиција обухвата демонтажу коловоза од ситне 
камене коцке, Израду нове колосечне решетке са 
колосеком типа »К«, уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова. 
Обрачун и плаћање по урађеном путном прелазу. kom 1 

4.4. 

Замена колосечне решетке на путном прелазу у км 
43+708,55; Б = 6,50 м.  
Позиција обухвата рушење асфалтног коловоза, 
израду нове колосечне решетке са колосеком типа 
»К«, уградњом контра шина и израдом горњег носећег 
слоја коловоза на путном прелазу од  битуменизираног 
агрегата БНС 22ц А у два слоја по д=5цм.  
Обрачун и плаћање по путном прелазу. kom 1 

4.5 

Замена колосечне решетке на путном прелазу у км 
44+570, Б = 5,20 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од ситне 
камене коцке, израду нове колосечне решетке са 
колосеком типа »Куградњом контра шина и израдом 
коловоза од дрвених половних прагова 
Обрачун и плаћање по урађеном путном прелазу. kom 1 

4.6. 

Замена колосечне решетке на путном прелазу у км 
45+051, Б = 5,10 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од ситне 
камене коцке, израду нове колосечне решетке са 
колосеком типа »К«, уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова 
Обрачун и плаћање по урађеном путном прелазу. kom 1 

4.7. 

Замена колосечне решетке на путном прелазу у км 
48+685, Б = 4,80 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од ситне 
камене коцке, израду нове колосечне решетке са 
колосеком типа »К уградњом контра шина и израдом 
коловоза од дрвених половних прагова. 
Обрачун и плаћање по урађеном путном прелазу. kom 1 

ИИ..  
ССТТААННИИЦЦАА  ТТИИТТЕЕЛЛ  ((ппррооллааззннии  ккооллооссеекк  оодд  ККСС  ббрр..11  ––  ККСС  ббрр..77))  

оодд  ккмм  4488++991144,,6600  ддоо  ккмм  4499++553333,,8800  ==  556644,,5500мм  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1. 

Геодетско снимање и обележавање колосека.  
Рад обухвата сва геодетска мерења, тј. преношење 
података  на терен, осигурање, профилисање, 
обнављање и одржавање обележених ознака на 
терену за све време трајања радова, односно до 
предаје радова Инвеститору. m1 564,50 
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Обрачун и плаћање по м1 колосека. 

1.2. 
Резање крајева шина машинским путем. 
Обрачун и плаћање по ком реза. kom 64 

2. РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ 

2.1. 

Машинско решетање засторне призме у станичним 
колосецима са утоваром отпалог материјала у  вагоне 
превртаче, транспортом до 1км и истоваром на 
депонију са разастирањем.  
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 564,50 

2.2. 

Истовар туцаника из Фад вагона за допуну засторне 
призме са уграђивањем у колосек.  
Напомена: Превоз туцаника из станице на место 
истовара врши се локомотивом Извођача.                         
Обрачун и плаћање по м3 туцаника. m3 904 

2.3. 

Машинско регулисање колосека по смеру и нивелети, 
са довођењем изрешетаног колосека на пројектовану 
осовину и нивелету и дефинитивним уређењем 
колосека за примопредају. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 564,50 

2.4. 

Заваривање шина типа 49Е1 у колосеку 
алуминотермијским поступком са обрадом и 
испитивањем завара и прибављањем атеста о 
квалитету завара.   
Напомена: Алуминотермит и калупе обезбеђује 
Извођач.  
Обрачун и плаћање по ком завара. var 8 

2.5. 
Ослобађање шина унутрашњих напрезања - 
отпуштање колосека у ДТШ. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. m1 564,50 

2.6. 
Монтирање справа против подужног путовања шина 
типа “Матхее“. 
Обрачун и плаћање по ком справе. kom 296 

3. ОПРЕМА ПРУГЕ 

3.1. 

Израда, постављање и урезивање сталних ознака, км; 
хм; кривинских и за контролу ДТШ.  
Напомена: Половне шине за израду ознака обезбеђује 
Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.                                                                               kom 11 

ЈЈ..  ННЕЕППРРЕЕДДВВИИЂЂЕЕННИИ  РРААДДООВВИИ    

1. Непредвиђени радови 5%. paušal  

 
2. Рок за извођење радова 
 

Крајњи рок за извођење радова је 13.09.2018. године. 
 

3. Квалитет 
 

Извођач радова је дужан да предметне радове изведе према техничкој документацији и у 
складу са Законом о планирању и изградњи, а сагласно важећим прописима, стандардима и 
нормативима.  

 

4. Контрола квалитета – квалитативни пријем 
 

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем предметних радова 
и да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и Надзорног органа на квалитет 
изведених радова и уграђеног материјала и опреме, те да по тим примедбама отклони 
недостатке или пропусте. 
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5. Гаранција 
 

Гарантни рок за изведене грађевинске радове, не може бити краћи од две (2) године од дана 
завршетка радова. 
 

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
Постојећа техничка документација за пругу Kaћ - Тител. 
 

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове 
за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 

 
Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);  

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у 

поглављу VI ове конкурсне 
документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 
до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном 
документацијом. 

 
 

2. 

Да он и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 
75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);  

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (чл. 75. 
ст. 1. тач. 4) ЗЈН);  

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у 
време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног органа 
за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН- 
И141Г2 - Извођење радова на 
саобраћајницама (за јавне железничке 
инфраструктуре са прикључцима), издату 
од стране Министарства надлежног за 
послове грађевинарства  

Лиценца И141Г2 у виду 
неоверене копије 

 
 
 



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 
понуда ЈН бр.6/2018 

 

17/52 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1 

 
Да располаже неопходним 
финансијским капацитетом, и то: 
 
- да је збирно у претходне 3 (три) 
обрачунске године (2015, 2016, 
2017) остварио пословни приход у 
минималном укупном износу од  
600.000.000,00 динара; 
-  

Изјава о неопходном финансијском 
капацитету; 

- Извештај о бонитету за јавне набавке 
- Образац БОН-ЈН) који издаје 
Агенција за привредне регистре, који 
мора да садржи: статусне податке 
понуђача, сажети биланс стања и 
биланс успеха за претходне 3 (три) 
обрачунске године (2015, 2016. и 
2017.)  или биланс успеха за 2015, 
2016. и 2017. годину.  

2 

Да располаже неопходним 
пословним капацитетом, и то:  
да je у предходнe 3 година (2014, 
2015 и 2016.) понуђач успешно 
извео радове на горњем строју 
железничких пруга, и то: решетање 
засторне призме у мин. дужини од 
16 км, машинско регулисање смера  
и нивелете колосека у мин. дужини 
50км, АТ (алуминотермијско) 
заваривање шина у количини од 300 
завара и завршним заваривањем и 
отпуштањем колосека у дуги трак 
шина (ДТШ) у мин. дужини од 3 км.  

Испуњеност додатног услова 
Понуђач доказује: 

-  Изјава Понуђача о неопходном 
пословном капацитету 

- - Списак изведених радова – стручне 
референце, на обрасцу из конкурсне 
документације,   попуњен, потписан и 
оверен од стране одговорног лица 
Понуђача,    

-  - Потврде Наручилаца о референтним 
набавкама - попуњен, потписане и 
оверене печатом наручилаца,  Образац 
из конкурсне документације (или други 
образац потврде о референцама који 
садржи све податке неопходне за оцену 
испуњености овог услова), 

-  - Kопија Уговора са предрачуном 
радова и 
- Копија оверене окончане (задње) 
ситуације.  

3. 

Да располаже неопходним 
кадровским капацитетом , и то: , 
1. да има у радном односу (на 
неодређено или на одређено 
време) следећа потребна лица: 
 
1. Одговорно лице за извођење 
радова- најмање једног 
2. Стручна лица за радове на 
горњем строју- најмање два 
3. Руковаоце машина за наведену 

- Изјава  о неопходном кадровском 
капацитету (попуњена, потписана и    
оверена од стране одговорног лица 
Понуђача). 

 - Фотокопија пријаве - одјаве на 
обавезно социјално осигурање издате 
од надлежног Фонда ПИО (образац М 
(или М3А), којом се потврђује да су 
запослени радници, наведени у  Изјави 
о кадровском капацитету понуђача, 
запослени код понуђача - за лица у 
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механизацију: 
3.1. двопуте багере 
3.2. утоваривач 
3.3. решетачице 
3.4 подбијачице 
3.5. плугове 
3.6 локомотиве 
4..маневристе, два извршиоца 
5. Стручну сервисну групу 
5.1. механичар 
5.2. механичар-хидрауличар 
5.3. електричар 
6.вође пружних радова, четири 
извршиоца 
7. двадесет  пружних радника 
8. атестиране вариоце (два вариоца) 
АТ заваривања 
 

радном односу, 
- Фотокопија важећег уговора о 
ангажовању (за лица ангажована према 
члановима 197-202. Закона о раду ) 
који мора бити важећи до краја 
планираног периода извођења радова.  
Посебно  захтевани докази 
1. За одговорно лице за извођење 
радова-Дипломирани грађевински 
инжењер, приложити фотокопију 
важеће лиценце 415  са потврдом о 
важењу исте и фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту према 
Правилнику 646 и најмање 5 година 
радног искуства; 
2. За стручна лица за извођење радова 
на горњем строју- Грађевински 
техничар или Техничар одржавања 
пруга, приложити  фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту према 
Правилнику 646 и најмање 3 година 
радног искуства; 
3.1, 3.2 и 3.3. За руковаоце приложити 
фотокопију уверења за руковање 
грађевинским машинама;  
3.4. за машиновођу приложити 
фотокопију уверења о 
положеномстручном испиту за 
техничара вуче-машиновођу дизел 
вучних возила у складу са Правилником 
646; 
 
3.5. и 3.6. За руковаоце приложити 
фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту за  руковаоце машина 
за пружне радове у складу са 
Правилником 646; 
4,. За маневристу приложити 
фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту за маневристу у 
складу са правилником 646; 
5. Изјава о обезбеђењу сервисне групе  
6. За вође пружних радова приложити 
фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту за  вођу пружних 
радова у складу са Правилником 646; 
7. За пружне раднике приложити 
фотокопију доказа о оспособљености 
за рад на железници.  
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4. 

Понуђач располаже довољним 
техничким капацитетом, 
односно,да има у власништву 
(или у закупу) механизацију која је 
у моменту предаје понуде у 
исправном стању,  и да је опрема 
стационирана у Републици 
Србији, и то: 
- двопути багер 17t (и више)– 

минимум 4 kom.; 

- утоваривач 2 m³/ (и више) – 

минимум 1 kom.; 

- машина за решетање засторне 

призме 500 m³/h-мин. 2 kom.; 

- машина за регулисање смера и 

нивелете колосека 500 m³/h-мин. 2 

kom.; 

- машина за уређење засторне 

призме- мин. 2 kom.; 

- кипер вагон 25 m³ (и више), мин. 4 

kom.; 

- локомотива 400KW (и више)-мин. 2 

kom.; 
- заваривачка дрезина или двопути 
камион, са два комплета опреме за 
АТ заваривање-мин. 1 kom.; 
 

 

- Понуђач је дужан да, уз понуду, достави 
попуњену, потписану и оверену Изјаву 
понуђача о техничком капацитету 
(попуњену, потписану и оверену од 
стране одговорног лица Понуђача); 
– пописна листа основних средставаса 
стањем на дан 31.12.2017. године, са 
уписаним идентификационим бројем и 
јасно обележеним средством које се 
тражи (маркером). 
-Уговор о закупу из кога се може 
недвосмислено закључити да ће сва 
средства бити на располагању у 
планираном времену извођења радова. 
Закуподавац мора приложити пописну 
листу основних средстава са 
31.12.2017. године,са уписаним 
идентификационим бројем и јасно 
обележеним(маркером) средства које 
се даје у закуп.  
 
 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за 
учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних 
услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4 у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане 
овом конкурсном документацијом.  
 

Уз Изјаву, испуњеност додатних услова понуђач доказује и достављањем доказа захтеваних 
конкурсном документацијом. 
 

Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 
1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, 
понуђач доказује достављањем Лиценце И141Г2, издате од стране Министарства 
надлежног за послове грађевинарства, у виду неоверене копије.  
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том 
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у 
поглављу VII ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
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Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 
заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VII ове конкурсне документације), 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 

 

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености 
услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, 
не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
Докази које ће наручилац захтевати су: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 

приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда 
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и 
кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави 
доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
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кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  

 
 

Ако је Понуђач регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре 
не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно 
чл. 78. ЗЈН. 
 

VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

1. Критеријум за доделу уговора 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  
 

2. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 
 

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. 
 

Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понудe. Преговарање 
ће се вршити у више корака, све док понуђач у поступку преговарања не да своју коначну 
цену.  
Представник понуђача, пре почетка поступка отварања понудe, мора предати комисији 
посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понудe и овлашћење за 
преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача. 
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се 
његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.  
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној 
понуди.  
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа 
од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке. 
 

Наручилац је дужан да води записник о преговарању. 
 

VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

 (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

 набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 

 (Образац 5). 
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Образац 1 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова на 
санацији пруге Каћ -Тител, од км 20+340 до км 49+561, у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда, ЈН бр. 6/2018 
 

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. 
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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. 
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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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 
понуда ЈН бр.6/2018 

 

26/52 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – радови на санацији пруге Каћ -Тител, од км 20+340 до 
км 49+561 

 
Укупна цена, РСД  без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена, РСД  са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

вирмански, у року од 45 дана од 
дана пријема привремене и 
окончане ситуације 

Рок за извођење радова 
 

 

Гарантни рок 
/минимално 24 месеца/ 

___________месеци од дана ----------
примопредаје радова 

 
Рок важења понуде 
/минимално 30 дана/ 
 

_____ дана од дана отварања 
понуда 

 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
__________________                                           __________________________                                  
      
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 
понуда ЈН бр.6/2018 

 

27/52 

 

Образац 2 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Ред. 
бр. 

Опис позиције 
Јед. 
мере 

Количина 

Јединичн
а 

цена 
( РСД) 

УКУПНО 
( РСД) 

1 2 3 4 5 6(4х5) 

AA..  
ССТТААННИИЦЦАА  ККААЋЋ  ((ппррооллааззннии  ккооллооссеекк  оодд  ККСС  ббрр..22  ––  ККСС  ббрр..44))  

оодд  ккмм  2200++334400,,5566  ддоо  ккмм  2200++994422,,7700  ==  557744,,4499мм 

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.1. 

Геодетско снимање и обележавање 
колосека.  
Рад обухвата сва геодетска мерења, тј. 
преношење података  на терен, 
осигурање, профилисање, обнављање и 
одржавање обележених ознака на терену 
за све време трајања радова, односно до 
предаје радова Инвеститору. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 574,49   

1.2. 
Резање крајева шина машинским путем. 
Обрачун и плаћање по ком реза. ком 48   

 УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:  

2. РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ 

2.1. 

Машинско решетање засторне призме у 
станичним колосецима са утоваром 
отпалог материјала у  вагоне превртаче, 
транспортом до 1км и истоваром на 
депонију са разастирањем.  
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 574,49   

2.2. 

Истовар туцаника из Фад вагона за допуну 
засторне призме са уграђивањем у 
колосек.  
Напомена: Превоз туцаника из станице на 
место истовара врши се локомотивом 
Извођача.                         
Обрачун и плаћање по м3 туцаника. м3 919   

2.3. 

Машинско регулисање колосека по смеру 
и нивелети, са довођењем изрешетаног 
колосека на пројектовану осовину и 
нивелету и дефинитивним уређењем 
колосека за примопредају. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 574,49   

2.4. 

Заваривање половнихшина типа 49Е1 у 
колосеку алуминотермијским поступком са 
обрадом и испитивањем завара и 
прибављањем атеста о квалитету завара.   
Напомена: Алуминотермит и калупе 
обезбеђује Извођач.  
Обрачун и плаћање по ком завара. вар 6   

2.5. 

Ослобађање шина унутрашњих 
напрезања – отпуштање колосека у ДТШ. 
Обрачун и плаћање се врши по м1 
колосека. м1 574,49   
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2.6. 
Монтирање справа против подужног 
путовања шина типа “Матхее“. 
Обрачун и плаћање по ком справе. ком 296   

 УКУПНО РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ:  

3. ОПРЕМА ПРУГЕ 

3.1. 

Израда, постављање и урезивање сталних 
ознака, км; хм; кривинских и за контролу 
ДТШ.  
Напомена: Половне шине за израду 
ознака обезбеђује Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.                                                                               ком 8   

 УКУПНО ОПРЕМА ПРУГЕ:  

 УКУПНО СТАНИЦА КАЋ:   

ББ..  
ДДЕЕООННИИЦЦАА::  ККААЋЋ  ((ииззллаазз))  ––  ББУУДДИИССААВВАА  ((ууллаазз))  

оодд  ккмм  2200++997700,,0055  ддоо  ккмм  2244++991166,,0000  ==  33..994455,,9955мм  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.1. 

Геодетско обележавање колосека.  
Рад обухвата сва геодетска мерења, тј. 
преношење података  на терен, 
осигурање, профилисање, обнављање и 
одржавање обележених ознака на терену 
за све време трајања радова, односно до 
предаје радова Инвеститору.                                        
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 3.945,95   

1.2. 

Регенерација половних дрвених прагова за 
путне прелазе. 
Напомена: Дрвене чепове (цвикле) 
обезбеђује Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком прага. ком 39   

1.3. 

Монтажа дуплих ребрастих подложних 
плоча ДЖ-6 на дрвене прагове (за путне 
прелазе). 
Обрачун и плаћање по ком прага. ком 39   

1.4. 
Резање крајева шина машинским путем. 
Обрачун и плаћање по ком реза. ком 318   

 УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:  

2. РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ 

2.1. 

Обрада – уређење банкина после 
машинског решетања туцаничког застора у 
колосеку. 

 од км: 20+970,05 – 24+916,00 = 
3.945,95м 

(3.945,95 м – 18,00м (П.П) = 3.927,95м) 
Обрачун и плаћање по  м1 колосека. м1 3.927,95   

2.2. 

Истовар туцаника из Фад вагона за допуну 
засторне призме са уграђивањем у 
колосек.  
Напомена: Превоз туцаника из станице на 
место истовара врши се локомотивом 
Извођача.                         
Обрачун и плаћање по м3 туцаника. м3 6.314   

2.3. 

Машинско регулисање колосека по смеру 
и нивелети, са довођењем изрешетаног 
колосека на пројектовану осовину и 
нивелету и дефинитивним уређењем м1 3.945,95   



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 
понуда ЈН бр.6/2018 

 

29/52 

 

колосека за примопредају. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. 

2.4. 

Заваривање половнихшина типа 49Е1 у 
колосеку алуминотермијским поступком са 
обрадом и испитивањем завара и 
прибављањем атеста о квалитету завара.   
Напомена: Алуминотермит и калупе 
обезбеђује Извођач.  
Обрачун и плаћање по ком завара. вар 36   

2.5. 
Ослобађање шина унутрашњих 
напрезања - отпуштање колосека у ДТШ.  
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 3.945,95   

2.6. 
Монтирање справа против подужног 
путовања шина типа “Матхее“. 
Обрачун и плаћање по ком справе. ком 148   

 УКУПНО РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ:  

3. ОПРЕМА ПРУГЕ 

3.1. 

Израда, постављање и урезивање сталних 
ознака, км; хм; кривинских и за контролу 
ДТШ.  
Напомена: Половне шине за израду 
ознака обезбеђује Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.                                                                               ком 46   

3.2. 
 

Израда и постављање падоказа. 
Обрачун и плаћање по ком падоказа.  ком 4   

3.3 
Израда и постављање пружних 
опоменица.  
Обрачун и плаћање по ком ознаке.    ком 6   

3.4 
Израда и постављање граница 
маневрисања. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.    ком 2   

 УКУПНО ОПРЕМА ПРУГЕ:  

4. ПУТНИ ПРЕЛАЗИ У НИВОУ 

4.1. 

Замена колосечне решетке на путном 
прелазу у км 20+983; Б = 5,00 м.  
Позиција обухвата рушење асфалтног 
коловоза, израду нове колосечне решетке 
са колосеком типа "К", уградњом контра 
шина и израдом горњег носећег слоја 
коловоза на путном прелазу од  
битуменизираног агрегата БНС 22ц А у 
два слоја по д=5цм.  
Обрачун и плаћање по путном прелазу.   ком 1   

4.2. 

Замена колосечне решетке на путном 
прелазу у км 21+986, Б = 5,40 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од 
ситне камене коцке, израду нове 
колосечне решетке са колосеком типа »К«, 
уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова. 
Обрачун и плаћање по путном прелазу. ком 1   

4.3. 

Замена колосечне решетке на путном 
прелазу у км 23+570, Б = 5,40 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од 
ситне камене коцке, израду нове 
колосечне решетке са колосеком типа »К«, 
уградњом контра шина и израдом ком 1   
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коловоза од половних дрвених прагова. 
Обрачун и плаћање по путном прелазу. 

4.4. 

Замена колосечне решетке на путном 
прелазу у км 24+175, Б = 5,10 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од 
ситне камене коцке, израду нове 
колосечне решетке са колосеком типа »К«, 
уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова. 
Обрачун и плаћање по путном прелазу. ком 1   

 УКУПНО ПУТНИ ПРЕЛАЗИ У НИВОУ:  

 УКУПНО ДЕОНИЦА: КАЋ (излаз) – БУДИСАВА (улаз):   

ЦЦ..  
ССТТААННИИЦЦАА  ББУУДДИИССААВВАА  ((ппррооллааззннии  ккооллооссеекк  оодд  ККСС  ббрр..11  ––  ККСС  ббрр..33))  

оодд  ккмм  2244++994433,,3355  ддоо  ккмм  2255++550033,,2255==  553322,,5555мм  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.1. 

Геодетско снимање и обележавање 
колосека.  
Рад обухвата сва геодетска мерења, тј. 
преношење података  на терен, 
осигурање, профилисање, обнављање и 
одржавање обележених ознака на терену 
за све време трајања радова, односно до 
предаје радова Инвеститору. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 532,55   

1.2. 
Резање крајева шина машинским путем. 
Обрачун и плаћање по ком реза. ком 22   

 УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:  

2. РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ 

2.1. 

Машинско решетање засторне призме у 
станичним колосецима са утоваром 
отпалог материјала у  вагоне превртаче, 
транспортом до 1км и истоваром на 
депонију са разастирањем.  
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 532,55   

2.2. 

Истовар туцаника из Фад вагона за допуну 
засторне призме са уграђивањем у 
колосек.  
Напомена: Превоз туцаника из станице на 
место истовара врши се локомотивом 
Извођача.                         
Обрачун и плаћање по м3 туцаника. м3 852   

2.3. 

Машинско регулисање колосека по смеру 
и нивелети, са довођењем изрешетаног 
колосека на пројектовану осовину и 
нивелету и дефинитивним уређењем 
колосека за примопредају. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 532,55   

2.4. 

Заваривање половнихшина типа 49Е1 у 
колосеку алуминотермијским поступком са 
обрадом и испитивањем завара и 
прибављањем атеста о квалитету завара.   
Напомена: Алуминотермит и калупе 
обезбеђује Извођач.  
Обрачун и плаћање по ком завара. вар 6   

2.5. Ослобађање шина унутрашњих м1 532,55   
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напрезања – отпуштање колосека у ДТШ. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. 

2.6. 
Монтирање справа против подужног 
путовања шина типа “Матхее“. 
Обрачун и плаћање по ком справе. ком 296   

 УКУПНО РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ:  

3. ОПРЕМА ПРУГЕ 

3.1. 

Израда, постављање и урезивање сталних 
ознака, км; хм; кривинских и за контролу 
ДТШ.  
Напомена: Половне шине за израду 
ознака обезбеђује Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.                                                                               ком 8   

 УКУПНО ОПРЕМА ПРУГЕ:  

 УКУПНО СТАНИЦА БУДИСАВА:   

ДД..  
ДДЕЕООННИИЦЦАА::  ББУУДДИИССААВВАА  ((ииззллаазз))  ––  ШШААЈЈККААШШ  ((ууллаазз))  

оодд  ккмм  2255++556655,,9900  ддоо  ккмм  3311++772299,,3322  ==  66..116633,,4422  мм  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.1. 

Геодетско обележавање колосека.  
Рад обухвата сва геодетска мерења, тј. 
преношење података  на терен, 
осигурање, профилисање, обнављање и 
одржавање обележених ознака на терену 
за све време трајања радова, односно до 
предаје радова Инвеститору.                                        
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 6.163,42   

1.2. 

Регенерација половних дрвених прагова за 
путне прелазе. 
Напомена: Дрвене чепове (цвикле) 
обезбеђује Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком прага. ком 52   

1.3. 

Монтажа дуплих ребрастих подложних 
плоча ДЖ-6 на дрвене прагове (за путне 
прелазе). 
Обрачун и плаћање по ком прага. ком 52   

1.4. 
Резање крајева шина машинским путем. 
Обрачун и плаћање по ком реза. ком 520   

 УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:  

2. РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ 

2.1. 

Обрада – уређење банкина после 
машинског решетања туцаничког застора у 
колосеку. 

 од км: 25+565,90 – 31+729,52 = 
6.163,42м 

(6.163,42м – 24,00м (П.П) = 6.438,62м) 
Обрачун и плаћање по  м1 колосека. м1 6.139,42   

2.2. 

Истовар туцаника из Фад вагона за допуну 
засторне призме са уграђивањем у 
колосек.  
Напомена: Превоз туцаника из станице на 
место истовара врши се локомотивом 
Извођача.                         
Обрачун и плаћање по м3 туцаника. м3 9.862   

2.3. 
Машинско регулисање колосека по смеру 
и нивелети, са довођењем изрешетаног м1 6.163,42   
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колосека на пројектовану осовину и 
нивелету и дефинитивним уређењем 
колосека за примопредају. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. 

2.4. 

Заваривање половнихшина типа 49Е1 у 
колосеку алуминотермијским поступком са 
обрадом и испитивањем завара и 
прибављањем атеста о квалитету завара.   
Напомена: Алуминотермит и калупе 
обезбеђује Извођач.  
Обрачун и плаћање по ком завара. вар 52   

2.5. 
Ослобађање шина унутрашњих 
напрезања – отпуштање колосека у ДТШ. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 6.163,42   

2.6. 
Монтирање справа против подужног 
путовања шина типа “Матхее“. 
Обрачун и плаћање по ком справе. ком 148   

 УКУПНО РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ: 
 
 

3. ОПРЕМА ПРУГЕ 

3.1. 

Израда, постављање и урезивање сталних 
ознака, км; хм; кривинских и за контролу 
ДТШ.  
Напомена: Половне шине за израду 
ознака обезбеђује Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.                                                                               ком 73   

3.2. 
 

Израда и постављање падоказа. 
Обрачун и плаћање по ком падоказа.  ком 8   

3.3. 
Израда и постављање пружних 
опоменица.  
Обрачун и плаћање по ком ознаке.    ком 8   

3.4. 
Израда и постављање граница 
маневрисања. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.    ком 2   

 УКУПНО ОПРЕМА ПРУГЕ:  

4. ПУТНИ ПРЕЛАЗИ У НИВОУ 

4.1. 

Замена колосечне решетке на путном 
прелазу у км 25+109,  Б = 5,40 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од 
ситне камене коцке, израду нове 
колосечне решетке са колосеком типа »К«, 
уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова. 
Обрачун и плаћање по путном прелазу. ком 1   

4.2. 

Замена колосечне решетке на путном 
прелазу у км 26+042, Б = 4,80 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од 
ситне камене коцке, израду нове 
колосечне решетке са колосеком типа »К«, 
уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова. 
Обрачун и плаћање по путном прелазу. ком 1   

4.3. 

Замена колосечне решетке на путном 
прелазу у км 26+439, Б = 4,80 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од 
ситне камене коцке, израду нове 
колосечне решетке са колосеком типа »К«, ком 1   
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уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова. 
Обрачун и плаћање по путном прелазу. 

4.4. 

Замена колосечне решетке на путном 
прелазу у км 27+816,15 Б = 9,30 м.  
Позиција обухвата рушење асфалтног 
коловоза, израду нове колосечне решетке 
са колосеком типа »К«, уградњом контра 
шина и израдом горњег носећег слоја 
коловоза на путном прелазу од  
битуменизираног агрегата БНС 22ц А у 
два слоја по д=5цм.  
Обрачун и плаћање по путном прелазу. ком 1   

4.5. 

Замена колосечне решетке на путном 
прелазу у км 29+015, Б = 5,00 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од 
ситне камене коцке, израду нове 
колосечне решетке са колосеком типа »К«, 
уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова. 
Обрачун и плаћање по путном прелазу. ком 1   

 УКУПНО ПУТНИ ПРЕЛАЗИ У НИВОУ:  

 УКУПНО ДЕОНИЦА: БУДИСАВА (излаз) – ШАЈКАШ (улаз):   

ЕЕ..  
ССТТААННИИЦЦАА  ШШААЈЈККААШШ  ((ппррооллааззннии  ккооллооссеекк  оодд  ККСС  ббрр..11  ––  ККСС  ббрр..44))  

оодд  ккмм  3311++775566,,8877  ддоо  ккмм  3322++334422,,1133  ==  558855,,2266мм  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.1. 

Геодетско снимање и обележавање 
колосека.  
Рад обухвата сва геодетска мерења, тј. 
преношење података  на терен, 
осигурање, профилисање, обнављање и 
одржавање обележених ознака на терену 
за све време трајања радова, односно до 
предаје радова Инвеститору. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 585,26   

1.2. 
Резање крајева шина машинским путем. 
Обрачун и плаћање по ком реза. ком 50   

 УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:  

2. РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ 

2.1. 

Машинско решетање засторне призме у 
станичним колосецима са утоваром 
отпалог материјала у  вагоне превртаче, 
транспортом до 1км и истоваром на 
депонију са разастирањем.  
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 585,26   

2.2. 

Истовар туцаника из Фад вагона за допуну 
засторне призме са уграђивањем у 
колосек.  
Напомена: Превоз туцаника из станице на 
место истовара врши се локомотивом 
Извођача.                         
Обрачун и плаћање по м3 туцаника. м3 936   

2.3. 
Машинско регулисање решетаног 
колосека по смеру и нивелети са 
планирањем засторне призме и уређењем м1 585,26   
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за предају.  
Обрачун и плаћање по м1 колосека. 

2.4. 

Заваривање шина типа 49Е1 у колосеку 
алуминотермијским поступком са обрадом 
и испитивањем завара и прибављањем 
атеста о квалитету завара.   
Напомена: Алуминотермит и калупе 
обезбеђује Извођач.  
Обрачун и плаћање по ком завара. вар 6   

2.5. 
Ослобађање шина унутрашњих 
напрезања - отпуштање колосека у ДТШ. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 585,26   

2.6. 
Монтирање справа против подужног 
путовања шина типа “Матхее“. 
Обрачун и плаћање по ком справе. ком 148   

 УКУПНО РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ:  

3. ОПРЕМА ПРУГЕ 

3.1. 

Израда, постављање и урезивање сталних 
ознака, км; хм; кривинских и за контролу 
ДТШ.  
Напомена: Половне шине за израду 
ознака обезбеђује Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.                                                                               ком 8   

 УКУПНО ОПРЕМА ПРУГЕ:  

 УКУПНО СТАНИЦА ШАЈКАШ:   

ФФ..  
ДДЕЕООННИИЦЦАА::  ШШААЈЈККААШШ  ((ииззллаазз))  ––  ВВИИЛЛООВВОО  ГГААРРДДИИННООВВЦЦИИ  ((ууллаазз))  

оодд  ккмм  3322++336699,,4488  ддоо  ккмм  3377++667711,,8800  ==  55..330022,,3322  мм  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.1. 

Геодетско обележавање колосека.  
Рад обухвата сва геодетска мерења, тј. 
преношење података  на терен, 
осигурање, профилисање, обнављање и 
одржавање обележених ознака на терену 
за све време трајања радова, односно до 
предаје радова Инвеститору.                                        
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 5.302,32   

1.2. 

Регенерација половних дрвених прагова за 
путне прелазе. 
Напомена: Дрвене чепове (цвикле) 
обезбеђује Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком прага. ком 26   

1.3. 

Монтажа дуплих ребрастих подложних 
плоча ДЖ-6 на дрвене прагове (за путне 
прелазе). 
Обрачун и плаћање по ком прага. ком 26   

1.4. 
Резање крајева шина машинским путем. 
Обрачун и плаћање по ком реза. ком 426   

 УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:  

2. РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ 

2.1. 

Машинско решетање замењеног колосека 
са одбацивањем отпалог материјала у 
страну, са уређењем банкина после 
решетања као и планирањем избаченог 
материјала. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 4.521,80   
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2.1a. 

Машинско решетање засторне призме у 
колосеку на отвореној прузи са чеоним 
утоваром у вагоне превртаче, превозом и 
истоваром материјала на депонији са 
разастирањем.  
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1    

2.1б. 

Обрада – уређење банкина после 
машинског решетања туцаничког застора у 
колосеку. 

 од км 32+369,48 – 37+671,80 = 
5.302,32м 

(5.302,32м – 12,00м (П.П) = 5.290,32м) 
Обрачун и плаћање по  м1 колосека. м1 5.290,32   

2.2. 

Истовар туцаника из Фад вагона за допуну 
засторне призме са уграђивањем у 
колосек.  
Напомена: Превоз туцаника из станице на 
место истовара врши се локомотивом 
Извођача.                         
Обрачун и плаћање по м3 туцаника. м3 8.484   

2.3. 

Машинско регулисање колосека по смеру 
и нивелети, са довођењем изрешетаног 
колосека на пројектовану осовину и 
нивелету и дефинитивним уређењем 
колосека за примопредају. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 5.302,32   

2.4 

Заваривање половнихшина типа 49Е1 у 
колосеку алуминотермијским поступком са 
обрадом и испитивањем завара и 
прибављањем атеста о квалитету завара.   
Напомена: Алуминотермит и калупе 
обезбеђује Извођач.  
Обрачун и плаћање по ком завара. вар 22   

2.5 
Ослобађање шина унутрашњих 
напрезања – отпуштање колосека у ДТШ. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 5.302,32   

2.6. 
Монтирање справа против подужног 
путовања шина типа “Матхее“. 
Обрачун и плаћање по ком справе. ком 148   

 УКУПНО РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ:  

3. ОПРЕМА ПРУГЕ 

3.1. 

Израда, постављање и урезивање сталних 
ознака, км; хм; кривинских и за контролу 
ДТШ.  
Напомена: Половне шине за израду 
ознака обезбеђује Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.                                                                               ком 60   

3.2. 
 

Израда и постављање падоказа. 
Обрачун и плаћање по ком падоказа.  ком 4   

3.3. 
Израда и постављање пружних 
опоменица.  
Обрачун и плаћање по ком ознаке.    ком 4   

3.4. 
Израда и постављање граница 
маневрисања. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.    ком 2   

 УКУПНО ОПРЕМА ПРУГЕ:  
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4. ПУТНИ ПРЕЛАЗИ У НИВОУ 

4.1. 

Замена колосечне решетке на путном 
прелазу у км 32+380 Б = 8,80 м.  
Позиција обухвата рушење асфалтног 
коловоза, израду нове колосечне решетке 
са колосеком типа »К«, уградњом контра 
шина и израдом горњег носећег слоја 
коловоза на путном прелазу од  
битуменизираног агрегата БНС 22ц А у 
два слоја по д=5цм.  
Обрачун и плаћање по путном прелазу. ком 1   

4.2. 

Замена колосечне решетке на путном 
прелазу у км 33+361, Б = 5,50 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од 
ситне камене коцке, израду нове 
колосечне решетке са колосеком типа »К«, 
уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова. 
Обрачун и плаћање по путном прелазу. ком 1   

4.3. 

Замена колосечне решетке на путном 
прелазу у км 34+220,55; Б = 14,10 м.  
Позиција обухвата рушење асфалтног 
коловоза, израду нове колосечне решетке 
са колосеком типа »К«, уградњом контра 
шина и израдом горњег носећег слоја 
коловоза на путном прелазу од  
битуменизираног агрегата БНС 22ц А у 
два слоја по д=5цм.  
Обрачун и плаћање по путном прелазу. ком 1   

4.4. 

Замена колосечне решетке на путном 
прелазу у км 37+282, Б = 5,10 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од 
ситне камене коцке, израду нове 
колосечне решетке са колосеком типа »К«, 
уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова. 
Обрачун и плаћање по путном прелазу. ком 1   

 УКУПНО ПУТНИ ПРЕЛАЗИ У НИВОУ:  

 ДЕОНИЦА:ШАЈКАШ (излаз) – ВИЛОВО ГАРДИНОВЦИ (улаз):   

ГГ..  
ССТТААННИИЦЦАА  ВВИИЛЛООВВОО  ГГААРРДДИИННООВВЦЦИИ  ((ппррооллааззннии  ккооллооссеекк  оодд  ККСС  ббрр..11  ––  ККСС  ббрр..44))  

оодд  ккмм  3377++669999,,1155ддоо  ккмм  3388++551144,,3355  ==  776600,,8800мм  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

2.1. 

Геодетско снимање и обележавање 
колосека.  
Рад обухвата сва геодетска мерења, тј. 
преношење података  на терен, 
осигурање, профилисање, обнављање и 
одржавање обележених ознака на терену 
за све време трајања радова, односно до 
предаје радова Инвеститору. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 760,80   

1.2. 
Резање крајева шина машинским путем. 
Обрачун и плаћање по ком реза. ком 50   

 УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:  

2. РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ 
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2.1. 

Машинско решетање засторне призме у 
станичним колосецима са утоваром 
отпалог материјала у  вагоне превртаче, 
транспортом до 1км и истоваром на 
депонију са разастирањем.  
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 760,80   

2.2. 

Истовар туцаника из Фад вагона за допуну 
засторне призме са уграђивањем у 
колосек.  
Напомена: Превоз туцаника из станице на 
место истовара врши се локомотивом 
Извођача.                         
Обрачун и плаћање по м3 туцаника. м3 1.217   

2.3. 

Машинско регулисање решетаног 
колосека по смеру и нивелети са 
планирањем засторне призме и уређењем 
за предају.  
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 760,80   

2.4. 

Заваривање шина типа 49Е1 у колосеку 
алуминотермијским поступком са обрадом 
и испитивањем завара и прибављањем 
атеста о квалитету завара.   
Напомена: Алуминотермит и калупе 
обезбеђује Извођач.  
Обрачун и плаћање по ком завара. вар 8   

2.5. 
Ослобађање шина унутрашњих 
напрезања - отпуштање колосека у ДТШ. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 760,80   

2.6. 
Монтирање справа против подужног 
путовања шина типа “Матхее“. 
Обрачун и плаћање по ком справе. ком 296   

 УКУПНО РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ:  

3. ОПРЕМА ПРУГЕ 

3.1. 

Израда, постављање и урезивање сталних 
ознака, км; хм; кривинских и за контролу 
ДТШ.  
Напомена: Половне шине за израду 
ознака обезбеђује Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.                                                                               ком 10   

 УКУПНО ОПРЕМА ПРУГЕ:  

 УКУПНО СТАНИЦА ВИЛОВО ГАРДИНОВЦИ:   

ХХ..  
ДДЕЕООННИИЦЦАА::  ВВИИЛЛООВВОО  ГГААРРДДИИННООВВЦЦИИ  ((ииззллаазз))  ––  ТТИИТТЕЕЛЛ  ((ууллаазз))  

оодд  ккмм  3388++554422,,0000  ддоо  ккмм  4488++888877,,2255  ==  1100..334455,,2255  мм  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.1. 

Геодетско обележавање колосека.  
Рад обухвата сва геодетска мерења, тј. 
преношење података  на терен, 
осигурање, профилисање, обнављање и 
одржавање обележених ознака на терену 
за све време трајања радова, односно до 
предаје радова Инвеститору.                                        
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 10.345,25   

1.2. 
Регенерација половних дрвених прагова за 
путне прелазе. 
Напомена: Дрвене чепове (цвикле) ком 65   
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обезбеђује Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком прага. 

1.3. 

Монтажа дуплих ребрастих подложних 
плоча ДЖ-6 на дрвене прагове (за путне 
прелазе). 
Обрачун и плаћање по ком прага. ком 65   

1.4. 
Резање крајева шина машинским путем. 
Обрачун и плаћање по ком реза. ком 830   

 УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:  

2. РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ 

2.1. 

Машинско решетање замењеног колосека 
са одбацивањем отпалог материјала у 
страну, са уређењем банкина после 
решетања као и планирањем избаченог 
материјала. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 8.767   

2.1а. 

Машинско решетање засторне призме у 
колосеку на отвореној прузи са чеоним 
утоваром у вагоне превртаче, превозом и 
истоваром материјала на депонији са 
разастирањем.  
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1    

2.1б. 

Обрада – уређење банкина после 
машинског решетања туцаничког застора у 
колосеку. 

 од км 38+541,70 – 48+887,25 = 
10.345,55м 

(10.345,55м – 30,00м (П.П) = 10.315,55м) 
Обрачун и плаћање по  м1 колосека. м1 10.315,55   

2.2. 

Истовар туцаника из Фад вагона за допуну 
засторне призме са уграђивањем у 
колосек.  
Напомена: Превоз туцаника из станице на 
место истовара врши се локомотивом 
Извођача.                         
Обрачун и плаћање по м3 туцаника. м3 16.553   

2.3. 

Машинско регулисање колосека по смеру 
и нивелети, са довођењем изрешетаног 
колосека на пројектовану осовину и 
нивелету и дефинитивним уређењем 
колосека за примопредају. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 10.345,55   

2.4. 

Заваривање половнихшина типа 49Е1 у 
колосеку алуминотермијским поступком са 
обрадом и испитивањем завара и 
прибављањем атеста о квалитету завара.   
Напомена: Алуминотермит и калупе 
обезбеђује Извођач.  
Обрачун и плаћање по ком завара. вар 70   

2.5. 
Ослобађање шина унутрашњих 
напрезања – отпуштање колосека у ДТШ. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 10.345,55   

2.6. 
Монтирање справа против подужног 
путовања шина типа “Матхее“. 
Обрачун и плаћање по ком справе. ком 148   

 УКУПНО РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ:  
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3. ОПРЕМА ПРУГЕ 

3.1. 

Израда, постављање и урезивање сталних 
ознака, км; хм; кривинских и за контролу 
ДТШ.  
Напомена: Половне шине за израду 
ознака обезбеђује Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.                                                                               ком 125   

3.2. 
 

Израда и постављање падоказа. 
Обрачун и плаћање по ком падоказа.  ком 6   

3.3. 
Израда и постављање пружних 
опоменица.  
Обрачун и плаћање по ком ознаке.    ком 10   

3.4. 
Израда и постављање граница 
маневрисања. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.    ком 2   

 УКУПНО ОПРЕМА ПРУГЕ:  

4. ПУТНИ ПРЕЛАЗИ У НИВОУ 

4.1. 

Замена колосечне решетке на путном 
прелазу у км 38+566 Б = 7,30 м.  
Позиција обухвата рушење асфалтног 
коловоза, израду нове колосечне решетке 
са колосеком типа »К«, уградњом контра 
шина и израдом горњег носећег слоја 
коловоза на путном прелазу од  
битуменизираног агрегата БНС 22ц А у 
два слоја по д=5цм.  
Обрачун и плаћање по путном прелазу. ком 1   

4.2. 

Замена колосечне решетке на путном 
прелазу у км 39+778, Б = 4,80 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од 
ситне камене коцке, Израду нове 
колосечне решетке са колосеком типа »К 
уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова 
Обрачун и плаћање по урађеном путном 
прелазу. ком 1   

4.3. 

Замена колосечне решетке на путном 
прелазу у км 43+338, Б = 4,4 м. 
Позиција обухвата демонтажу коловоза од 
ситне камене коцке, Израду нове 
колосечне решетке са колосеком типа »К«, 
уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова. 
Обрачун и плаћање по урађеном путном 
прелазу. ком 1   

4.4. 

Замена колосечне решетке на путном 
прелазу у км 43+708,55; Б = 6,50 м.  
Позиција обухвата рушење асфалтног 
коловоза, израду нове колосечне решетке 
са колосеком типа »К«, уградњом контра 
шина и израдом горњег носећег слоја 
коловоза на путном прелазу од  
битуменизираног агрегата БНС 22ц А у 
два слоја по д=5цм.  
Обрачун и плаћање по путном прелазу. ком 1   

4.5 
Замена колосечне решетке на путном 
прелазу у км 44+570, Б = 5,20 м.  ком 1   
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Позиција обухвата демонтажу коловоза од 
ситне камене коцке, израду нове 
колосечне решетке са колосеком типа 
»Куградњом контра шина и израдом 
коловоза од дрвених половних прагова 
Обрачун и плаћање по урађеном путном 
прелазу. 

4.6. 

Замена колосечне решетке на путном 
прелазу у км 45+051, Б = 5,10 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од 
ситне камене коцке, израду нове 
колосечне решетке са колосеком типа »К«, 
уградњом контра шина и израдом 
коловоза од половних дрвених прагова 
Обрачун и плаћање по урађеном путном 
прелазу. ком 1   

4.7. 

Замена колосечне решетке на путном 
прелазу у км 48+685, Б = 4,80 м.  
Позиција обухвата демонтажу коловоза од 
ситне камене коцке, израду нове 
колосечне решетке са колосеком типа »К 
уградњом контра шина и израдом 
коловоза од дрвених половних прагова. 
Обрачун и плаћање по урађеном путном 
прелазу. ком 1   

 УКУПНО ПУТНИ ПРЕЛАЗИ У НИВОУ:  

 УКУПНО ДЕОНИЦА: ВИЛОВО ГАРДИНОВЦИ (излаз) – ТИТЕЛ (улаз):   

ИИ..  
ССТТААННИИЦЦАА  ТТИИТТЕЕЛЛ  ((ппррооллааззннии  ккооллооссеекк  оодд  ККСС  ббрр..11  ––  ККСС  ббрр..77))  

оодд  ккмм  4488++991144,,6600  ддоо  ккмм  4499++553333,,8800  ==  556644,,5500мм  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1. 

Геодетско снимање и обележавање 
колосека.  
Рад обухвата сва геодетска мерења, тј. 
преношење података  на терен, 
осигурање, профилисање, обнављање и 
одржавање обележених ознака на терену 
за све време трајања радова, односно до 
предаје радова Инвеститору. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 564,50   

1.2. 
Резање крајева шина машинским путем. 
Обрачун и плаћање по ком реза. ком 64   

 УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:  

2. РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ 

2.1. 

Машинско решетање засторне призме у 
станичним колосецима са утоваром 
отпалог материјала у  вагоне превртаче, 
транспортом до 1км и истоваром на 
депонију са разастирањем.  
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 564,50   

2.2. 

Истовар туцаника из Фад вагона за допуну 
засторне призме са уграђивањем у 
колосек.  
Напомена: Превоз туцаника из станице на 
место истовара врши се локомотивом 
Извођача.                         м3 904   
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Обрачун и плаћање по м3 туцаника. 

2.3. 

Машинско регулисање колосека по смеру 
и нивелети, са довођењем изрешетаног 
колосека на пројектовану осовину и 
нивелету и дефинитивним уређењем 
колосека за примопредају. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 564,50   

2.4. 

Заваривање шина типа 49Е1 у колосеку 
алуминотермијским поступком са обрадом 
и испитивањем завара и прибављањем 
атеста о квалитету завара.   
Напомена: Алуминотермит и калупе 
обезбеђује Извођач.  
Обрачун и плаћање по ком завара. вар 8   

2.5. 
Ослобађање шина унутрашњих 
напрезања - отпуштање колосека у ДТШ. 
Обрачун и плаћање по м1 колосека. м1 564,50   

2.6. 
Монтирање справа против подужног 
путовања шина типа “Матхее“. 
Обрачун и плаћање по ком справе. ком 296   

 УКУПНО РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ:  

3. ОПРЕМА ПРУГЕ 

3.1. 

Израда, постављање и урезивање сталних 
ознака, км; хм; кривинских и за контролу 
ДТШ.  
Напомена: Половне шине за израду 
ознака обезбеђује Наручилац. 
Обрачун и плаћање по ком ознаке.                                                                               ком 11   

 УКУПНО ОПРЕМА ПРУГЕ:  

 УКУПНО СТАНИЦА ТИТЕЛ:   

ЈЈ..  ННЕЕППРРЕЕДДВВИИЂЂЕЕННИИ  РРААДДООВВИИ    

1. Непредвиђени радови 5%. Пауш    

 УКУПНО НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ:   

 
 
Упутство за попуњавање обрасца:  
 

Понуђач треба да попуни "Образац структуре цене" на следећи начин: 
 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке 
 у колону 6. уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-а, као производ количине 

и јединичне цене  (4х5); 
 
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена 
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке 
Прецртана или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан начин) чине 
понуду неприхватљивом.  
Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.  
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 3 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 Образац 4 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке радова на санацији пруге Каћ - Тител, од км 20+340 до км 49+561, набавка 
бр. 6/2018,  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
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Образац 5 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
     
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке радова на санацији пруге Каћ - Тител, од км 20+340 до км 49+561, 
набавка бр. 6/2018,  испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
- да располаже неопходним финансијским капацитетом 
- да располаже неопходним пословним капацитетом 
- да располаже неопходним кадровским капацитетом 
- да располаже неопходним техничким капацитетом. 

 
 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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Модел меничног овлашћења (доставља се уз понуду) 

ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ  
 

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платог промета, 
 

ДУЖНИК-ПРАВНО ЛИЦЕ:_____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Седиште/адреса: ____________________________________________________ 
Матични број: _______________________________________________________ 
ПИБ:   _____________________________________________________________ 
Текући рачун: _______________________________________________________ 
Код банке: __________________________________________________________ 
 

И  З  Д  А  Ј  Е  
КОРИСНИК: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Београд, Немањина 6, ПИБ: 
109108420, матични број: 21127094 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  
За корисника бланко, соло менице  

Предајемо вам бланко соло меницу и то, бр. ___________, овлашћујемо „Инфраструктура 
железнице Србије“ а.д. Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ 
1.меница - 5% од вредности понуде без ПДВ-а, односно на износ ____________ динара, у 
сврху гаранције за озбиљност понуде са роком важења 30 дана дуже од предвиђеног рока 
важења понуде. 
Овлашћује се „Инфраструктура железнице Србије“а.д. као Поверилац, да у складу са 
одредбама наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и неопозиво, на 
први позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет рачуна Дужника 
код банке, а у корист рачуна Повериоца - „Инфраструктура железнице Србије“а.д. Београд. 
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату 
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднет 
налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка 
средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног 
Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и истовремено 
изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на 
сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.  
Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених лица за 
заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника, промене 
печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране 
Дужника и других промена од значаја за правни промет.  
 

Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2018. године 

ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________    М.П. 
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Модел меничног овлашћења (доставља се уз уговор) 

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платог промета, 
 
ДУЖНИК-ПРАВНО ЛИЦЕ:_____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Седиште/адреса: ____________________________________________________ 
Матични број: _______________________________________________________ 
ПИБ:   _____________________________________________________________ 
Текући рачун: _______________________________________________________ 
Код банке: __________________________________________________________ 
 
ИЗДАЈЕ  
                                           МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  
                                ЗА КОРИСНИКА СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ  
 
КОРИСНИК: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Београд, Немањина 6, ПИБ: 109108420, 
матични број: 21127094 
 

Предајемо вам једну бланко соло меницу са клаузулом да је „неопозива“, „безусловна“, „на 
први позив наплатива“ и „без права на приговор“, серија ___________ на износ 
_____________________________ динара 
(словима:_________________________________________) на име средства финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла, а коју Корисник може реализовати ако горе наведени 
дужник не извршава или неуредно извршава своје обавезе по основу Уговора 
____________________________________________________ дел. број Дужника ______________ од 
______________године,  дел. број Корисника ______________ од ______________ године,  који је 
закључен након спроведеног поступка јавне набавке број 6/2018. 

Рок важења менице је  до ___________________ године. 
            Овлашћујемо: "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Немањина 6 - Београд да горе 
наведену  меницу може уновчити неопозиво, безусловно, на први позив, без права на приговор, без 
трошкова, вансудски, и преко своје банке са свих рачуна Дужника. 
            Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату  - плаћање изврши на терет свих наших 
рачуна, а приоритетно на терет нашег рачуна број ____________________ и да поднети налог за 
наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну/има уопште нема или нема довољно 
средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.  
 Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до промене лица 
овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних 
промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица Дужника ___________________. 
Ово овлашћење сачињено у два (2) истоветна примерка, од којих један (1) за Дужника, 1 

(један) за Корисника.   
 

 Датум издавања овлашћења                           Дужник – издавалац менице 
 

М.П.     ____________________________ 
                                                                 Потпис овлашћеног лица 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, овереној печатом на 
адресу:  
 

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д. 

Сектор за набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 134, приземље, Ул. 
Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, са назнаком: ,,Понуда за јавну 
набавку радова на санацији пруге Каћ - Тител, од км 20+340 до км 49+561, у 
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, 
набавка бр. 6/2018-НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
31.08.2018. године до 11.30 часова. 
    
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити време 
пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди 
о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 

Понуда мора да садржи:  

 оверен и потписан Образац понуде (Образац 1);  

 оверен и потписан Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 оверен и потписан Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у 
поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 

 Бланко соло меницу  евидентирану у регистру Народне банке Србије, са меничним 
овлашћењем и картон депонованих потписа. 
 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: "Инфраструктура 
железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина 6, соба 134, приземље,  са назнаком: 
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„Измена понуде за јавну набавку радова на санацији пруге Каћ - Тител, од км 20+340 
до км 49+561, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 
понуда, набавка бр. 6/2018- НЕ ОТВАРАТИ”, или 
 

„Допуна понуде за јавну набавку радова на санацији пруге Каћ - Тител, од км 20+340 
до км 49+561, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 
понуда, набавка бр. 6/2018- НЕ ОТВАРАТИ”, или 
 

„Опозив понуде за јавну набавку радова на санацији пруге Каћ - Тител, од км 20+340 
до км 49+561, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 
понуда, набавка бр. 6/2018- НЕ ОТВАРАТИ”, или 
 

„Измена и допуна понуде за јавну радова на санацији пруге Каћ - Тител, од км 20+340 
до км 49+561, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 
понуда, набавка бр. 6/2018- НЕ ОТВАРАТИ”. 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 

Отварање понуде и поступак преговарања обавиће се одмах након истека рока за 
достављање понуде, тј. 31.08.2018. године, са почетком у 12.00 часова, у просторијама 
Наручиоца, "Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина 6, соба 
349, I спрат. 
 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
У предметном поступку није утврђена могућност за учествовање у заједничкој понуди или 
као подизвођач. 
 

6. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

6.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12 и 68/15), 45 дана од дана пријема 
привремене и окончане ситуације, оверене од стране стручног надзора.  
 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

6.2. Захтев у погледу рока за  извођење радова 
Крајњи рок за извођење радова је 13.09.2018. године. 
 

6.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 

7. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
 

8. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

1) Понуђач је дужан да у понуди достави као средство финансијског обезбеђења за 
озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне 
вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу 
– писму. Рок важења менице је минимум 30 дана дуже од предвиђеног рока важења понуде. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор 
не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из 
конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
 

2) Понуђач се обавезује да у моменту закључења уговора  преда наручиоцу бланко 
соло меницe  за добро извршење посла, којe мораjу бити евидентиранe у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меницe морају бити оверене печатом и 
потписане од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исте морају бити достављена 
попуњена и оверена менична овлашћења – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности Уговора  без ПДВ-а и рoкoм вaжeњe 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг рoкa извршења 
услуге. 

 

У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, изабрани понуђач/Пружалац услуге je у 
oбaвeзи дa Наручиоцу дoстaви нoва мeнична oвлaшћeња нa исте изнoсе, a сa рoкoм 
вaжнoсти 30 дaнa дужим oд нoвoутврђeнoг рoкa зa извршeњe услуге. 
Срeдствa гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa бићe плaтивa Наручиоцу кao нaкнaдa зa 
губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Пружаоца услуге дa извши свoje oбaвeзe пo 
уговору. 
 

3) Понуђач се обавезује да у моменту примопредаје радова  преда наручиоцу бланко 
соло меницe  за отклањање недостатака у гарантном року, којe мораjу бити 
евидентиранe у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меницe морају бити 
оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исте морају 
бити достављена попуњена и оверена менична овлашћења – писмо, са назначеним износом 
од 5% од укупне вредности Уговора  без ПДВ-а и рoкoм вaжeњe 30 дaнa дужим oд 
угoвoрeнoг гарантног рoкa. 
 
У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, изабрани понуђач/Пружалац услуге je у 
oбaвeзи дa Наручиоцу дoстaви нoва мeнична oвлaшћeња нa исте изнoсе, a сa рoкoм 
вaжнoсти 30 дaнa дужим oд нoвoутврђeнoг  гарантног рoкa.  
 

9. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
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10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште, на адресу наручиоца, 
„Инфраструктура железнице Србије“ а. д., Сектор за набавке и централна стоваришта, 
канцеларија бр. 134, приземље, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, 
електронске поште на e-mail nabavkе.infra@srbrail.rs  тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 6/2018“ 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуде, дужан је да продужи рок за подношење понуде и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуде.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
ЗЈН,  и то:  

-  путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА  
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан 93. 
ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 

12. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
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13. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које 
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-
mail: nabavkе.infra@srbrail.rs  или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од 
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 
у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
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(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, 
као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за 
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које  
     се подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., јавна набавка 
     ЈН 6/2018  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 
      за којег је извршена уплата таксе;  

         (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1, или  

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава), или 

 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН 
и другим прописом. 

 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 


