
Обавештење о покретању поступка  
(преговарачки поступак без објављивања позива  

за подношење понуда) 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
 Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 
 “Инфраструктура железнице Србије“ Београд, Немањина 6; 
  www.infrazs.rs 
 

2. Врста наручиоца: Акционарско друштво 
 

3. За радове, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавке: 

Поправка оштећеног стуба железничког моста у км 283+010 магистралне пруге 
(Београд) Ресник-Врбница-Државна граница, са израдом техничке 
документације. 

45220000- радови на нискоградњи и радови на високоградњи  
 

4. Основ за примену преговарачког поступка и податке који оправдавају 
његову примену;  
 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење спроводи се 
сходно члану 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама због хитности 
проузроковане непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају 
не зависи од воље наручиоца. 
 

С обзиром да предузеће „Инграп-Омни“ д.о.о. изводи радове на санацији 
тунела на музејско-туристичкој прузи Шарган – Витаси – Мокра Гора – држ.гр. 
према Уговору са “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. бр.1/2019-460 од 
20.02.2019.год. чије се градилиште налази у близини места незгоде, као и да је 
наведено предузеће квалификовано за наведену врсту радова, због хитности 
санације, односно потенцијално угрожене безбедности железничког 
саобраћаја, предузеће „Инграп-Омни“ д.о.о. је хитно ангажовано да изврши 
технички преглед оштећеног стуба моста и дâ предлог санације. На основу 
усвојеног предлога санације, предузеће „Инграп-Омни“ д.о.о. је урадило 
пројектно-техничку документацију поправке оштећеног стуба железничког 
моста. На основу урађене пројектно-техничке документације биће изведени 
радови. 
 
С обзиром да се ради о ванредним околностима које су наступиле независно 
од воље “Инфраструктура железнице Србије“ а.д., оштећени стуб је 
неопходно санирати првенствено из разлога што оваква ситуација, 
проузрокована ванредним околностима и непредвиђеним догађајима, за 
последицу има уведену лагану вожњу V=20km/h телеграмом 144 од 
21.03.2019.год. “Инфраструктура железнице Србије“ а.д., на делу од км 282+885 
до км 283+135, због могуће појаве одрона стенске масе и оштећења моста, што 

http://www.infrazs/


представља потенцијалну угроженост безбедности железничког саобраћаја и 
свих учесника у железничком саобраћају. 
 
5. Назив и адресу лица којима ће наручилац послати позив за подношење 
понуда: Инграп-Омни доо Београд, Држићева 15, Београд. 
 


