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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 
 

Наручилац: „Инфраструктзра железнице Србије“ акционарско друштво  
 

Адреса: Немањина број 6, 11000 Београд 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу 

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке: услуга – технички преглед изграђених капацитета за 
         пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици  Београд 

Центар - фаза 1 

  

шифра из општег речника набавки 71320000 – услуге техничког пројектовања 
 

4. Циљ поступка 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

5. Контакт служба: Сектор за набавке и централна стоваришта: 

- факс: 011/3292143 

- е-mail: nabavkа@infrazs.rs  

радним даном од 10-14 часова. 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 

1. Наручилац 

„Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, са седиштем у улици Немањина 6 (у 

даљем тексту: наручилац), позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу 

понуду у складу са Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон)  и овом 

конкурсном документацијом. 
 

2. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке je услуга – технички преглед изграђених капацитета за пријем, 

отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици  Београд Центар - фаза 

1. 
   

3. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу 

са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15).  
 

4. Услови учешћа у поступку 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом. 

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове 

предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15). 
 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач. Учешће једног лица у више од једне понуде 

резултираће тиме што ће такве понуде бити  одбијене као неприхватљиве. 
 

Понуђач подноси оверену изјаву дату под пуном кривичном, материјалном и моралном 

одговорношћу да испуњава услове за учешће у поступку и да поседује доказе из члана 

75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 
 

5. Рок, начин и место подношења понуде 

Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти овереној печатом 

на адресу:  
 

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво 

Сектор за набавке и централна стоваришта, 

11000 Београд, ул. Здравка Челара 14 а 
 

са назнаком: „Понуда за ЈНМВ 1/2015  - услуга  техничког прегледа изграђених 

капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици  

Београд Центар - фаза 1, НЕ ОТВАРАТИ“. 
 

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, а пожељно је и број телефона и 

евентуално име и презиме овлашћеног лица за контакт. Наручилац ће, по пријему 

понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати 

потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде.  

Рок за подношење понуда је  08.01.2016. године до 11.30 часова, без обзира на који 

начин се понуде достављају. Понуда која је поднета по истеку наведеног датума и сата 

сматраће се неблаговременом и наручилац ће је, по окончању поступка отварања понуда, 
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вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено. Незатворена 

понуда неће се разматрати и биће враћена понуђачу на исти начин као и неблаговремена 

понуда. 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. По истеку 

рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. Било 

би пожељно да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, 

тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни 

листови. Неблаговремене, и незатворене понуде неће бити размотрене. Комисија 

наручиоца ће разматрати само прихватљиве понуде.  
 

Наручилац ће, извршити избор најповољније понуде применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“, по формули: (најнижа понуђена цена/понуђена цена)х100. 
 

Рок за извршење услуге, не може бити дужи од 20 календарских  дана од дана закључења 

уговора. 
 

Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде заинтересовани 

понуђачи могу тражити у писменом облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуда на адресу наручиоца: 
 

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво 

Сектор за набавке и централна стоваришта, 

11000 Београд, ул. Здравка Челара 14 а 
 

 факс: 011/3292143 

 електронска пошта: nabavkа@infrazs.rs  
 

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,  

ЈН бр. 1/2015” 

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 

у року од три дана од дана пријема захтева. 
 

6. Увид, односно преузимање конкурсне документације 

Увид, односно преузимање конкурсне документације неопходне за давање понуде може 

се извршити:  

 са Портала  јавних набавки portal.ujn.gov.rs 

 са сајта наручиоца www.zeleznicesrbije.com  
 

7. Време и место отварања понуда 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за 

подношење понуда, односно дана 08.01.2016. године у 12 часова и то на адреси 

Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, ул. Здравка Челара 

14а. Оверено и потписано пуномоћје за овлашћеног представника понуђача за 

присуствовање отварању понуде доставља се уз понуду (као посебно писмено) или се 

предаје Комисији за јавну набавку најкасније на отварању понуда. Директор, као 

овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид личну карту  и 

извод из Агенције за привредне регистре (Комисија може и без достављања наведеног 

извода проверити тај податак на сајту Агенције за привредне регистре). 
 

8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања 

понуда.   

 

mailto:nabavk?@infrazs.rs
http://www.zeleznicesrbije.com/


 

 

Јавна набавка  услуге  технички преглед изграђених капацитета за пријем, отпрему и управљање 

саобраћајем возова у железничкој станици  Београд Центар - фаза 1, набавка бр. 1/2015 

 6/94 
 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

УСЛУГЕ, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ 

 

Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са грађевинском 

дозволом (бр. 351-02-44/2013 од 26.09.2013. год. и бр. 351-02-61/2013-02 од 16.12.2013. 

год.)  и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким 

прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, 

опреме и инсталација. 

Технички преглед  објеката, врши се према одредбама Закона о планирању и изградњи и 

Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, 

садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању 

тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине 

врсте објеката („Службени гласник РС“ бр.27/15 од 18.03.2015.године). 

У складу са чланом 156 Закона о планирању и изградњи у вршењу техничког прегледа,  

може да учествује лице које испуњава услове за одговорног пројектанта, односно 

одговорног извођача радова за ту врсту објеката и да је у складу са Законом о јавним 

набавкама  регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, 

као и да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности  која је предмет 

јавне набавке. 

У вршењу техничког прегледа не могу да учествују лица која су запослена у предузећу, 

односно другом правном лицу које је израдило техничку документацију или је било 

извођач радова код инвеститора, лица која су учествовала у изради техничке 

документације и студије утицаја на животну средину, или у извођењу радова код 

инвеститора, лица која су вршила стручни надзор, лица која врше инспекцијски надзор 

као и лица која раде на пословима издавања грађевинске дозволе у органу надлежном за 

издавање грађевинске дозволе. 

ТЕХНИЧКИ  ОПИС (садржај) 

 

1. 
Технички опис за инсталациону  галерију у I перону од осе 11 до 14 

(Књига 66/2011-1)                                                                                 

2.1 
Технички опис за трасу кабловске канализације 

III-1 траса кабловске канализације (Књига 66/2011-2)                                                                                 

2.2 
Технички извештај за трасу кабловске канализације 

II-грађевински део пројекта (Књига 66/2011-2)                                                                                

3. Технички извештај уз пројекат колосека (Књига 74/2011-1)                               

4. Технички опис за контактну мрежу колосека број 3,4,7,8 (Књига 74-2/2011-1)                                                                           

5. Технички опис за трафо станицу ТС 25/0,231кv ''Сењак''(Књига 74-2/2011-2)                                                                           

6. Технички опис за трафо станицу ТС 25/0,231кv ''Дедиње 1'' (Књига 74-2/2011-3)                                                                           

7. Технички опис за трафо станицу ТС 25/0,231кv ''Дедиње 2'' (Књига 74-2/2011-4)                                                                           



 

 

Јавна набавка  услуге  технички преглед изграђених капацитета за пријем, отпрему и управљање 

саобраћајем возова у железничкој станици  Београд Центар - фаза 1, набавка бр. 1/2015 

 7/94 
 

8. 
Технички опис за трафо станицу ТС 25/0,231кv '' Карађорђев парк'' 

(Књига 74-2/2011-5)                                                                           

9. 
Технички опис за завршне и занатске  радове II перона и делова III,IV,V и VI 

перона (Књига 80/2011-7)                                                                              

10. 
Технички опис термотехничких инсталација кучице отправника возова на II перону 

(Књига 80/2011-7)                                                                              

11. 
Технички опис за завршне и занатске  радове дедињског и сењачког потходника 

(Књига 80/2011-7)                                                                              

12. 
Технички извештај и усвојено пројектно решење санације хидроизолације 

 плоче 105 (Књига 80/2011-9)                                                                              

13. 
Технички опис електроенергетских инсталација  сењачког и дедињског потходника 

и делова II,III,IV,V и VI перон (Књига 83/2011-1)                                                                            

14. 
Технички опис телекомуникационих система и инсталација II, III, IV, V,VI перона, 

дедињског и сењачког потходника  (Књига 85/2011-1)                                                                          

15.1 
Технички опис телекомуникационих система и инсталација стајалишта 

Карађорђев парк (Књига 85/2011-3)                                                                          

15.2 
Технички опис електроенергетских  система и инсталација стајалишта 

Карађорђев парк (Књига 85/2011-3)                                                                          

16. 
Технички извештај спољне интерне мреже водовода и канализације (измене и 

допуне књиге 87-2,87-3,87-4,87-6,87-8,86-Ц и 87-10) (Књига 87/2011-1)                                                                          

17. 
Технички опис предвиђене мобилне опреме  за почетно гашење пожара перона и 

потходника (Књига 89/2011-1)                                                                          

18. 

Технички опис информативних система са пиктограмима за обавештавање и 

усмеравање кретања путника II перона,сењачког потходника, делова III,IV,V,VI 

перона и дела дедињског потходника (Књига 94/2011-1)                                                                         

19. 
Технички опис реконструкције диспечерских уређаја и локална кабловска мрежа 

(Књига 95/2011-1)                                                                          

20. 

Технички извештај осигурања железничке станице Београд центар,распутнице 

Карађорђев парк и распутнице Дедиње електронским сигнално- сигурносним 

уређајима (Књига 96/2011-1)                                                                          

21. Технички извештај конструкције I и II перон                                                                                                        

22. Технички извештај - градилишни пут (Књига 74/2011-1-ЕЛ)                                                                    

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Увод  

У склопу програма унапређења и модернизације железничке инфраструктуре и 

транспорта у оквиру изградње железничке станице Београд Центар-фаза I, изведени су 

радови на реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем 

возова. 

Пројекат изградње железничке станице Београд Центар-фаза I, представља наставак 

започете изградње железничке станице Београд Центар. 

Основни циљ пројекта је да се са аспекта саобраћаја возова и превоза путника 

реализовани и новоизграђени део објекта повежу у функционалну целину.  
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Ррадови се финансирају  средствима Кувајтског фонда за арапски економски развој.  

Радови се изводе на основу Главног пројекта изградње железничке станице Београд 

Центар-фаза I, реконструкција капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем 

возова који је израдио Саобраћајни институт ЦИПд.о.о Београд, немањина 6/IV, из 

2012.године.и то:     

 Изградња колосека 3,4,7 и 8 и извлачњака 

 Реконструкција постојећих колосека 9 и 10 у застору – израда утопљеног колосека 

 Завшни и занатски радови на потходницима и на перонима,  

 Израда и монтажа  информативног система са пиктограма за обавештавање и 

усмеравање кретања путника  

 Санација хидроизолације на плочи на коти 105 

 Контактна мрежа и изградња 4 трафо станице 25/023 кV  

 Електроенергетске инсталације потходника и перона  

 Телекомуникациони системи и инсталације у потходницима и на перонима  

 Диспечерски уређаји и локална кабловска мрежа 

 Осигурање станице Београд центар, распутнице Карађорђев Парк и распутнице 

Дедиње електронским сигнално – сигурносним уређајима  

 Реконструкција станичне поставнице  

 

1. ТЕХНИЧКИ  ОПИС 

за инсталациону галерију у I перону од осе 11 до осе 14 Књига 66/2011-1 
 

Увод 

Због потреба смештања инсталација у једну галерују, по узору на ону која већ 

постоји, потребно је урадити инаталациону галерију у продужетку постојеће од осе 11 до 

осе 14. Објекат је предвиђен за пролаз водоводних, канализационих, електро, 

телекомуникационих и осталих инсталација. Остављено је довољно простора и за 

евентуални пролаз топловодних инсталација, у будућности. 

Галерија се пружа у зони између предвиђених наглавних греда мостовске 

конструкције и првог колосека, у зони првог перона. Просечна дубина на којој се налази 

доња плоча галерије је око 6,0 m, а сама галерија је у паду од 2%. Надслој галерије је од 

3.0 m до 1.4 m. 

У оквиру ове фазе израде инсталационе галерије предвиђена је изградња галерије 

и насипање платоа шљунком изнад галерије до коте 96.5 mnm на делу уз постојећу 

галерију, а на делу у поставницу до коте 97.5 mnm, колики је и тренутни ниво терена око 

подтавнице.  

 Објекат је затворена рамовска конструкција светлог отвора 2,0×3,0 m, укупне 

дужине 49.9 m, са дебљином зидова 40 cm. Објекат је издељен на 7 сегмената које су 

међусобно повезане фугебандом. Први сегмент је светлог отвора 2,25×3,0 m због ширине 

постојећег шахта. Један део постојећег шахта биће срушен, а један део ће остати у 

оквиру галерије. Дужина првог сегмента је око 4.0 m. Следећих пет сегмената су дужине 

8.0 m, светлог отвора 2,0×3,0 m. Последњи сегменат је дужине 5.6 m, од чега је један део 

дужине 2.6 m истих димензија као и претходних пет сегмената, а остали део 2.8 m је 

високи део. Овај високи део је висине око 5.25 m, светлог отвора 4,2×2,0 m, који на коти 

97.5 mnm има три поклопне плоче које се могу скидати. Овај отвор представља улаз за 

уношење инсталационе опреме у галерију. На крајњем делу галерије се налази отвор са 

ревизионим поклопцем и пењалицама са леђобраном који служи за улаз људи и мање 

опреме ради прегледа и одржавања инсталација.  
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Опште напомене  

 

Пре почетка радова Извођач је дужан да се детаљно упозна са Главним пројектом 

и направи динамички план извршења у зависности од његове могућности, опреме, 

људства и материјала. За време извођења радова, Инвеститор треба да обезбеди стручан 

надзор. Извођач је дужан да пре почетка радова достави на верификацију Пројектанту и 

Надзорном органу: Извођачки пројекат са свим потребним детаљима за извођење и 

Елаборат заштите на раду. 

 Извођач радова на основу Главног пројекта прави Извођачки пројекат са свим 

потребним детаљима за извођење и исти доставља пројектанту на сагласност. 

 Извођач нема право да мења документацију без претходно прибављене писмене 

сагласности одговорног пројектанта. 

 

2.1 Технички опис за трасу кабловске канализације III-1 траса кабловске 

канализације (Књига 66/2011-2) 
 

ОПИС РЕШЕЊА  

Пројекат трасе кабловске канализације обухвата предмере и предрачуне радова, 

технички опис и техничке услове, а односи се на пројекат и извођење ТТ шахтова и 

канала кабловске канализације која се састоји од цеви ø110, различитог броја комада (2, 

4, 8 и 16) од шахта до шахта. 

Кабловска канализација решава проблем полагања и дополагања многобројних каблова 

који су веза спољних и унутрашњих сигнално-сигурносних уређаја, ТТ, напојних 

каблова, озвучења, информатике, пружног кабла, и сл. 

Кабловска канализација се састоји од: 

1. Кабловских окана од армираног бетона, 

2. Дубоке кабловске канализације, 

3. Плитке кабловске канализације. 

Комплетна кабловска канализација је пројектована тако да се до сваког елемента дође 

цевима, а завршава се шахтом. Сви шахтови су армирано-бетонски са горњом и доњом 

плочом. Тачан положај шахтова дат је у ситуационом плану, координатама светлог 

отвора шахтова, координатама траса каблова се дефинисаним преломним угловима. 

Окна су дефинисана унутрашњим димензијама 0.8 x 0.8 x 0.5 (пролазна окна, 14 комада), 

2.0 x 2.0 x 2.0 (2 комада) и 3.0 x 2.0 x 2.0 (2 комада). 

Горња кота шахта одређена је котом поклопца у равни перона 98.15 мнв (односно  терена 

или ГИП-а за део изведених шахтова) а кота дна окна доњом ивицом доње плоче. Код 

шахтова чија је основа правоугаона, дужа страна је паралелна колосецима. Укупна 

висина свих шахтова променљива. Доња, темељна плоча је дебљине 15 цм (код 

пролазних окана, код осталих је 20 цм), у бетону МB 30 (Водонепропустљивости V-6 и 

отпорности на мраз М-150). Подлога доње темељне плоче је дебљине 14 цм, а чине је 

цементна подливка дебљине 3 цм, хидроизолација дебљине 1 цм и слој мршавог бетона 

MB 15, дебљине 10 цм.  

Бочни зидови су армирано-бетонски, и то од бетона марке MB 30, дебљине 15 цм (код 

пролазних окана, код осталих је 20 цм, водонепропустљивости V-6 и отпорности на мраз 

М-150). Бочни зидови су заштићени хидроизолацијом дебљине 1 цм, која је заштићена 

опеком на кант. Горња плоча је дебљине 15 цм (код пролазних окана, код осталих је 20 

цм), од бетона марке MB 30, (Водонепропустљивости V-6 и отпорности на мраз М-150).  



 

 

Јавна набавка  услуге  технички преглед изграђених капацитета за пријем, отпрему и управљање 

саобраћајем возова у железничкој станици  Београд Центар - фаза 1, набавка бр. 1/2015 

 10/94 
 

Кабловска канализација се састоји од стандардних ПВЦ цеви за ПТТ канализацију, са 

проширењем на једном крају. Цеви су спољашњег пречника д=110 мм, дебљине зидова 

3.2 мм, дужине 6 метара. Цеви се воде од шахта до шахта, са огранцима на појединим 

местима ка објектима или станичним рефлекторским стубовима. Цеви се постављају у 

групама од по 4 цеви на одговарајуће држаче растојања (чешљеве) који су на свака 3.0м. 

Испуна рова дуж кабловске канализације је од бетона МБ20 до доње ивице бетонске 

плоче испод завршне обраде перонске конструкције према детаљима пројекта. Продори 

цеви су у шахтовима дефинисани су у плановима оплате.  

2.2 ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

за трасу кабловске канализације II – Грађевински део пројекта Књига 66/2011-2 
 

Овај део Главног пројекта обухвата грађевинске радове на изради кабловске 

канализације на станици Прокоп. Позиција новопројектованих окана је одређена 

положајем подземних инсталација (димензије окна и положај отвора за пролазак 

каблова). Према димензијама и броју отвора разликујемо 13 типова окана. 

Окна су од армираног бетона МВ 30 , водонепропустљивости V-6 – SRPS U.М1.015 и 

отпорности на мраз М-150 – SRPS U.М1.016 . Армирају се ребрастом арматуром RА 

400/500.  
 

Горња кота окна одређена је котом поклопца у равни нивоа перона, а кота дна окна 

горњом ивицом доње плоче. На зидове окна належе поклопац који је карактеристичан за 

сва окна грађена у станици Прокоп. У зидовима се  остављају отвори различитих 

димензија а за сваки шахт као и за сваки тип сахта дат је положај тих отвора на 

цртежима.  

Што се основних димензија тиче постоје три типа унутрашњих димензија 80х80х50 cm,  

са бочним зидовима дебљине 15 cm, 200х200х200 cm са бочним зидовима дебљине 20 cm 

и 200х300х200 cm са бочним зидовима дебљине 20 cm. Доња и горња плоча је код првог 

типа дебљине 15 cm  а код друга два  20 cm. Израда свих окана је предвиђена на лицу 

места. По завршетку израде тампона приступа се изради армирано бетонске доње плоче. 

Потом се приступа изради страница окана (бочних зидова) тако што се постави 

двострана оплата, а потом и арматура и на крају горња плоча окна заједно са својом 

арматуром. 

Окна се заштићују са два врућа премаза битуменом и једним слојем траке "Кондор IV" 

између . Изолација темељне плоче се изводи преко слоја мршавог бетона МВ 15 дебљине 

10.0 cm . Хоризонтална изолација се заштићује цементном подливком дебљине 3.0 cm а 

вертикална опеком на кант у цементном малтеру . Кондор траку водити непрекинуту 

преко углова окна, по пропису је преклапати а преклопе радити смакнуто.  

Засипање изведених окана се врши земљаним материјалом . Насипање се изводи 

равномерно по висини око окна у слојевима од по 30.0 cm уз равномерно набијање по 

целој површини слоја .  

Пре извођења било каквих грађевинских радова извршити обезбеђење и заштиту 

постојеће кабловске канализације и каблова , као и свих осталих  постојећих подземних 

инсталација комуналне инфраструктуре. Ископ за земљане радове који су у непосредној 

близини или се укрштају са постојећим инсталацијама вршити ручно , уз предузимање 

свих потребних мера заштите . 
 

3. Технички извештај уз пројекат колосека (Књига 74/2011-1) 

ПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 

Колосечном ситуацијом овереном од стране Железница Србије од 04.07.1998. године 

предвиђено је да железничка станица Београд Центар има 10 пријемно-отпремних 
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колосека, 5 извлачњака и 6 перона са два потходника и објектима за коси и вертикални 

транспорт.  

Колосеци бр.1-10 намењени су за пријем и отпрему возова. Централни су намењени 

даљинском , а периферни локалном саобраћају. Саобраћај је организован по смеровима. 

Колосеке покрива плоча површине 48.000m2. 

Станица је опремљена савременим сигнално-сигурносним и телекомуникационим 

постројењима. 

Предмет овог пројекта према Пројектном задатку је изградња 8 главних колосека 

(колосеци бр.3-10) са припадајућим извлачњацима. 

Дужине колосека приказане су у табели 1. 

Табела 1. КОРИСНЕ И СТВАРНЕ ДУЖИНЕ КОЛОСЕКА 

РЕД

НИ 

БРОЈ 

НАМЕНА 

КОЛОСЕКА 

КОРИСНА 

ДУЖИНА 

КОЛОСЕКА 

СТВАРНА 

ДУЖИНА 

КОЛОСЕКА 

 
РЕДН

И 

БРОЈ 

НАМЕНА 

КОЛОСЕК

А 

КОРИСНА 

ДУЖИНА 

КОЛОСЕК

А 

СТВАРНА 

ДУЖИНА 

КОЛОСЕК

А 

1 ПРИЈЕМНО-

ОТПРЕМНИ (517.38) (533.26) 

 9 ПРИЈЕМНО

-

ОТПРЕМНИ 

452.32 468.20 

2 ПРИЈЕМНО-

ОТПРЕМНИ (469.20) (485.08) 

 10 ПРИЈЕМНО

-

ОТПРЕМНИ 

497.51 513.40 

3 ПРИЈЕМНО-

ОТПРЕМНИ 

599.76 

(509.12) 

615.64 

(525.00) 

 11 ИЗВЛАЧЊА

К 
(185.87) (201.81) 

4 ПРИЈЕМНО-

ОТПРЕМНИ 
624.00 655.77 

 12 ИЗВЛАЧЊА

К 

243.40 

(185.74) 

243.40 

(201.70) 

5 ПРИЈЕМНО-

ОТПРЕМНИ 
665.06 696.83 

 13 ИЗВЛАЧЊА

К 
50.00 66.49 

6 ПРИЈЕМНО-

ОТПРЕМНИ 
667.35 699.12 

 14 ИЗВЛАЧЊА

К 
223.04 238.92 

7 ПРИЈЕМНО-

ОТПРЕМНИ 
620.48 652.25 

 15 ИЗВЛАЧЊА

К 
97.85 115.28 

8 ПРИЈЕМНО-

ОТПРЕМНИ 
499.48 515.36 

  - По коначном решењу станице са 10 

колосека 

 

А-КОЛОСЕК СА ЗАСТОРОМ 
 

ДОЊИ СТРОЈ 

 У претходним фазама реализације железничке станице Београд Центар у тунелу 

''Дедиње'', тунелу "Сењак", коридорима колосека са скретничким лирама завршен је 

доњи строј закључно са заштитним слојем од гранулисаног двофракцијског шљунка 

изнад еластомера. Постојећи слој двофракцијског шљунка и еластомера се уклања на 



 

 

Јавна набавка  услуге  технички преглед изграђених капацитета за пријем, отпрему и управљање 

саобраћајем возова у железничкој станици  Београд Центар - фаза 1, набавка бр. 1/2015 

 12/94 
 

делу  колосека на бетонској плочи између перона на делу коридора колосека бр.3,4,7,8,9 

и 10 с обзиром да ће колосек између перона бити на бетонској плочи.  

Овим пројектом предвиђено је скидање двофракцијског шљунка и оштећене заштитне 

фолије еластомера и уградња геотекстила и заштиног слоја од песковитог шљунка 

(фракција 0 -16). 

Предмером и предрачуном радова овог пројекта обухваћени су радови од слоја 

еластомера а изведени слојеви доњег строја испод еластомера су задржани у потпуности 

(шљунак 10cm, битоагрегат 10cm, слој бетона 5cm и елaстомер). Санацију доњег строја 

где је потребно а по налогу Надзорног органа извести према попречним профилима, 

приложеним детаљима из пројекта и техничким условима. 

 Постојећи изведени доњи строј се састоји од следећих слојева:  

 1. Слој од шљунка дебљине d=10cm 

 2. Бито агрегат дебљине d=10cm 

 3. Слој бетона МБ 20 дебљине d=5cm 

 4. Слој еластомера са заштитном фолијом 4+0.5cm 

 5. Слој шљунка дебљине d=7-10cm 

Изведени слојеви 1-3 се задржавају осим на коридору 3. и 4. колосека од км 0+000 до км 

0+164(Дедињска страна) и од км 0+000 до км 0+330(Сењачка страна) који су оштећени у 

периоду изградње и експлоатације постојећих колосека. Слој еластомера се задржава на 

делу обухваћеним радовима ван перона као и уз вертикалне површине (зидова, темеља, 

шахтова), а на делу између перона се уклања осим изнад постојећег канала.    

На површинама на којима је потребно поставити еластомерну простирку (уклоњена у 

ранијим фазама изградње) може се извршити монтажа постојећег демонтираног 

еластомера уколико се покаже да његове карактеристике задовољавају критеријуме из 

Техничких услова. У супротном извршиће се набавка новог еластомера у свему према 

Техничким условима из овог пројекта. Преко еластомера се уграђује геотекстил уместо 

оштећене заштитне фолије и слој песковитог шљунка дебљине d=7-10cm као замена 

постојећег двофракцијског материјала. Састав слоја од песковитог шљунка (заштитног 

слоја еластомера) у потпуности одговара условима за тампонски слој (фракције 0-16). 

Слој песковитог шљунка после ваљања мора имати захтевану збијеност (вредност 

модула деформације на врху заштитног слоја 120МN/m2). Горњи слој шљунка мора 

имати попречни нагиб 2% ван перона, слој се мора нанети под нагибом према попречним 

профилима из пројекта. 

Одводњавање доњег строја се изводи преко система канала повезаног са дренажним 

системом и колекторима. Пројектом је предвиђена демонтажа постојећих оштећених 

поклопаца канала, чишћењa канала и набавка нових поклопаца. 

На делу тунела "Дедиње" и "Сењак" доњи строј је завршен па је овим предмером у 

оквиру радова предвиђена демонтажа постојећих колосека и уклањање застора.  

На делу постојећег острва испред тунела "Дедиње" након демонтаже привремене везе 

израдиће се недостајући део бетонског зида који је био уклоњен због изградње 

привремене везе за леви банатски колосек. Због изградње колосека бр.15 потребно је 

извршити рушење постојећег  бетонског парапета са одвозом порушеног материјала и 

истоваром. 

Од км 0+629.98 до км 0+694.31 на излазу из тунела ''Сењак'' овим пројектом је 

предвиђена реконструкција доњег строја (јер се колосеци и скретничке везе од шина 

типа 60Е1 изводе за коначно решење) која са изводи израдом тампонског слоја 

минималне дебљине 30cm. Површина постељице се мора збити тако да се добије 

захтевана збијеност (вредност модула деформације на плануму тла) 80МN/m2. На врху 

тампонског слоја дебљине 30cm захтевана збијеност износи 120МN/m2. Одводњавање 

доњег строја пројектовано је са попречним нагибом планума од 4% и две дренаже у 

нагибу 2‰, дужине 2х65m, на осовинском растојању 2.10m лево и десно од осовине 
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пројектованих колосека са два ревизиона шахта и одводним цевима у свему према 

детаљима овог пројекта.     
 

ГОРЊИ СТРОЈ 
 

 Пројектом је обухваћена демонтажа дела постојећих колосека, демонтажа 

привремене везе и недемонтираног извлачњака у тунелу "Дедиње"  са припадајућим 

скретницама. 

Горњи строј је пројектован за пруге категорије D-4. Колосечна решетка на свим 

колосецима је од шина типа 60Е1 квалитета R260 на бетонским праговима  L=2.60m, на 

размаку 60cm са еластичним причвршћењем систeма FASTCLIP. 

 Скретнице и колосечне везе су од шина типа 60Е1 на бетонским праговима и 

еластичним прибором: 

 60Е1-300-6 

 60Е1-200-6°1 ком 

двострука колосечна веза са полуукрштајем и 2 скретнице 60Е1-300-6° (бр.20,25) 

двострука колосечна веза са укрштајем и 4 скретнице 60Е1-300-6°(бр.32,33,34,35 

и бр.1,2,3,4) 

двострука колосечна веза са укрштајем,3 скретнице 60Е1-300-6°(бр.15,16,22)  и 1 

скр.60Е1-200-6°(бр.21) 

Код колосека на бетонским праговима са застором, као и на свим осталим колосецима са 

застором који су предмет овог пројекта предвиђен је застор од туцаника еруптивног 

порекла прописане дебљине за магистралне пруге - мин30cm испод доње ивице прага. 

Испорука се врши према Упутству 331 за пријем и испоруку туцаника за застор пруга. 

Гранулометријски састав се креће од 31.5 до 63mm, без прашинастих примеса које би 

спречиле одводњавање површинских вода. 

Предвиђено је да се скретнице и колосеци заваре у ДТШ. Приликом заваривања крајњих 

скретница, предвиђено је да се колосеци иза крајњих скретница најпре регулишу и 

нивелета се уклопи у постојеће стање, а затим отпусте у дужини од 150m. Скретнице и 

укрштаје набавити у складу са пројектом осигурања са или без изолованих састава.   

Цео станични плато је у хоризонтали на коти ГИШ-а 97.60 изузев дела станице од 0+256 

(стационажа према тунелу ″Дедиње″), где почиње успон од 10‰. Овај нагиб важи за све 

колосеке изузев десног  ″Банатског″ колосека који је у паду од 12‰. 

Пројектом је предвиђена набавка и уградња хектометарских ознака, међика, грудобрана 

на извлачњацима, падоказа и и ознака за контролу ДТШ-а. 

Пројектом је предвиђена изградња сервисних стаза од бетонских плоча 40x40x5cm на 

слоју дробљене камене ситнежи d=5cm и дробљеног каменог агрегата d=10cm у свему 

према цртежима и детаљима у пројекту. Сервисне стазе се раде у нивоу ГИП-а на коти 

97.41 са уклапањима у изведене перонске рампе. 

При извођењу радова извођач је у обавези да се у свему придржава Техничких услова за 

грађење железничких пруга, правилника ЈЖ, Српских стандарда и интерних стандарда 

ЈЖ. 
 

Б-КОЛОСЕК БЕЗ ЗАСТОРА УЗ ПЕРОНЕ 
 

Мултифункционална намена простора у оквиру комплекса станице Београд Центар 

одређује његов карактер осетљиве зоне и у вези са тим условљава примену колосечне 

конструкције, која ће респектујући постојећа техничка сазнања и применљива решења, 

дати највеће ефекте по питању редукције буке и вибрација на простору изнад плоче - 

кота 105. 
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У вези горе наведеног, а сагласно Пројектном задатку, делови колосека 3,4,7,8,9 и 10 

који су лоцирани уз пероне   пројектовани су са специфичном колосечном 

конструкцијом која се разликује од конструкције горњег строја на станичним 

колосецима ван перона у оквиру комплекса станице. 

На предметним деловима наведених колосека, појединачних дужина од 396.00 до 

451.80m, пројектом је предвиђен колосек без застора на армиранобетонској плочи са 

шинама 60Е1 и причврсним системом типа VANGUARD у укупној дужини од 2.44km и 

прелазним пољима на крајевима сваког дела колосека у укупној дужини од 133.20m, 

причврсним системом типа VIPA за везу са колосецима отворене пруге који су 

пројектовани са колосеком на бетонским праговима и причврсним системом FASTCLIP. 

Након уклањања слоја двофракцијског шљунка - заштите еластомера врши се демонтажа 

постојеће еластомерне простирке. Уколико је потребно извршиће се санација постојећег 

бетонског канала. Количина у пројекту је процењена а тачна количина ће бити утврђена 

на лицу места од стране Надзорног органа. Након санације постојећег канала врши се 

монтажа постојећег еластомера и то : 

 преко постојећих поклопаца канала, ширине 90cm (испод новопројектованих 

канала) 

 између перонских зидова и колосечне конструкције коју чине носећа 

армиранобетонска плоча и тампонски слој од дробљеног каменог агрегата.    
 

Конструкцију колосека на делу поред перона чине следећи конструктивни елементи: 

 Шина 60Е1; 

 Причврсни систем типа VANGUARD са ослонцима на осовинском растојањуод 

60cm; 

 Носећа двострукоармирана бетонска плоча MB40, дебљине 30cm, са додатком 

полипропиленских влакана (900gr/m3 бетона); 

 Доњи носећи слој, просечне дебљине 30cm, од дробљеног каменог агрегата 0/31.5; 

 Постојећи, већ изведени, слојеви од бетона дебљине 5cm, и битуменизираног 

агрегата дебљине слоја 10cm и слоја шљунка дебљине 10cm - задржавају се. 

Прелазна поља, у укупној  дужини од 141.60m, се граде са истоветном конструкцијом, 

само што се шине за армиранобетонску плочу везују причврсним системом типа VIPA. 

Носећа АБ плоча d=30cm, МБ40 армира се арматурном мрежом Q257 у доњој и горњој 

зони. Привидне спојнице су предвиђене на растојању од 7.8m, а просторне спојнице са 

можданицима на растојању од 46.8m. Статички прорачун носеће армирано бетонске 

плоче дат је у прилогу Текстуалне документације. Између тампонског слоја од 

дробљеног камена и носеће плоче поставља се жилава хартија.  

Испод подложних плочица, а преко горње површине носеће АБ плоче на растојању од 

60cm, предвиђене су подливке димензија 40х50cm,просечне дебљине 3cm од 

високовредног цементног малтера ММ60. Изводе се после дефинитивног постављања 

колосека на пројектовани правац и нивелету подливањем масе справљене на бази воде са 

агрегатом гранулације<5mm. 

Одводњавање колосека на армиранобетонској плочи врши се помоћу армиранобетонских 

канала (бетон МВ30) ширине 90cm у свему према детаљима у пројекту. Површина 

канала се затвара ливеногвозденом линијском решетком. 

Постојећи бетонски канал за површинско одводњавање колосечног простора се санира 

на местима где је оштећен према детаљу датом у пројекту. 

На "Сењачкој" страни непосредно на крају перона, после рампи предвиђено је да се 

изврши уређење путног прелаза гуменим панелима , преко колосека на АБ плочи, према 

упутству и спецификацијама испоручиоца а у складу са упутством 340 за испоруку, 

уградњу и одржавање гумених панела система Kraiburg за уређење путних прелаза у 

нивоу на мрежи пруга ЈЖ.  Укупна површина уређеног прелаза износи 185m2. 
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4. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

за контактну мрежу колосека број 3,4,7,8 (књига 74-2/2011-1) 
 

3. Основна техничка решења 
За КМ ове пруге предвиђен је прост компезовани возни вод називног пресека 150 mm

2
, 

за брзине до 120 km/h. Обилазни и напојни вод је називног пресека Cu 150 mm
2
. 

Распоред стубова је рађен према II зони ветра од 60daN/m
2
 и опсегу температура од -

20
о
C до +40

о
C. 

Носеће конструкције КМ су поцинковане челично-решеткасте и то: 

 конзолни стубови од 2 U профила, са испуном од округлог челика; 

 крути портали од 4 L профила, са испуном од L профила или округлог челика 

Темељи носећих конструкција су од бетона МБ15 са заливањем анкерних елемената 

ситнозрним бетоном МБ20. 

Типска решења су према Општем пројекту и каталогу елемената КМ на ЈЖ, као и на 

основу усвојених предлога техничке комисије ЈЖ на СПЕВ. 
 

Мотажни радови 
Све потребне спецификације опреме и материјала дате су табеларно по врсти и намени, 

типским решењима, називу и каталошким бројевима склопова, подсклопова и детаља и 

наведене су у садржају. 

У вези количина и обима спецификација опреме и материјала напомиње се следеће: 

 Сва опрема и материјал у граничним преклопима између станица и међустаничних 

растојања обухваћени су пројектом одговарајуће станице изузев проводника, 

вешаљки и уметнутих изолатора ВВ отворене пруге. 

 Дужина проводника увећана је: носеће уже за 1,5 %, контактни проводник за 1 %, 

уже обилазног вода за 1,5 % и жица за вешаљке за 3 % од нормалне дужине. 
 

9. Специфичности Станице Београд центар 
У средини Станице БЕОГРАД ЦЕНТАР налази се почетак стационаже и она расте из 

центра станице на обе стране. Усвојено је да се носеће конструкције обележавају и 

приказују од улазног сигнала са стране отворене пруге према Новом Београду. 

Током ранијих фаза изградње станице за електрификацију привремене везе Леви Банат - 

кол. 5 предвиђен је посебан ВВ и одређени број стубова који су предвиђени за 

демонтажу у току даље изградње станице. Пошто је овом фазом изградње предвиђено 

уклањање ове привремене везе и повезивање ЛБ колосека на колосек број 3 по коначном 

решењу, то је одређени број стубова КМ уклоњен а ВВ на адекватан начин 

реконструисан. Поред тога неопходно је извршити и демонтажу појединих конзола које 

су монтиране у ранијим фазама изградње а сада су непотребне. Пошто на ситуацији ове 

конзоле нису довољно видљиве уз овај технички опис је приложен списак ових конзола. 

Поред 3, 4, 7 и 8 колосека пројектом је обухваћена и електрификација извлачњака, који 

се налази у тунелу Дедиње, и колосека 12 и 15. Ова два колосека се напајају преко 

растављача са ножем за уземљење који су нормално отворени. 

У постојећи ВВ 3-3 и ВВ 10 - 10, на улазном и излазном грлу станице, треба поставити 

секционе изолаторе, на начи како је то предвиђено пројектом. 

У оквиру досадашњих радова на електрификацији станице постављени су, и пуштени у  

функцију, сви обилазни водови (7 комада) осим обилазниог вода који повезује десни 

колосек ка Новом Београду и ПС "Београд центар" (прекидач П2). Овај обилазни вод је 

углавном демонтиран и није у функцији. На делу тунела Сењак је изведен бакарним 

ужетом што није прихватљиво за коначно решење. Овим пројектом је предвиђена његова 

комолетна изградња и стављање у функцију као и демонтажа делова старог обилазног 

вода који сад постоје на објеку. 
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У досадашњој изградњи КМ постављена је већина носећих конструкција и један број 

конзола које ће се сада користити. Пошто ова опрема дуго стоји некоришћена треба је 

прегледати и довести у исправно стање. 

Возни водови испод конструкције станичног објекта предвиђени су са системском 

висином 1000mm и висином КП у тачки вешања 5400mm. Обзиром на расположиву 

висину испод објекта 5800mm, разрађено је специјално решење конзоле са елементима 

према каталогу КМ. Предвиђа се и примена изолатора од фибергласа са кошуљицом од 

специјалне гуме који су отпорни на механичке ударе (од вибрација и вандализма), као и 

на атмосферска загађења. 

Обилазни водови се на делу конструкције станичног објекта воде кабловски, 

једножилним каблом типа XHP48, 1x185 mm
2
, 45kV са одговарајућим кабловским 

главама, одводницима пренапона и прибором за причвршћење на конструкцију објекта.  

Уземљење носача опреме у тачкама вешања и затезања на станичном објекту 

(конструкција до коте 105,00) извршиће се као групно уземљење помоћу ужета  BzII 65 

(носеће уже КМ) и одговарајућег причврсног и спојног прибора. 

Крајеви конструкције објекта изнад колосека обезбеђени су бетонским парапетом и 

металном оградом. Метални део ограде се уземљује повезивањем на групно уземљење 

КМ. 

Пре повезивања повратног вода и уземљења са возним шинама треба проверити  

распоред одсека и распоред шинских кола система осигурања и извршити међусобно 

усаглашавање.  

Пројектом осигурања је предвиђено да се постојећи систем замени новим са бројачима 

осовина када ће обе шине бити уземљене па ће за уземљење моћи да се користи било 

која шина а по правилу ближа. Ипак у току извођења радова, због динамике радова на 

СС уређајима, треба водити рачуна о тренутном стању повратног вода и уземљења 

вршити у складу са тим. 

 

5. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

за трафо станицу TC 25/0,213kv  ''Сењак '' (Књига 74-2/2011-2) 
 

У оквиру изградње станице Београд центар предвиђа се и електрично грејање скретница 

у тој станици. Овим пројектом је обухваћена трафо станица ТС 25/0,23kV, 50kVА, која 

служи за напајање система електричног грејања скретница из контактне мреже 

монофазног система 25kV, 50Hz. 
  

Локација  
Трафо станица се налази на улазном грлу станице у близини тунела Сењак. Лоцирана је 

на km 0+368 између колосека 7 и 8 на 4m од новог стуба КМ бр.14/1 који је на km 0+372. 
  

Диспозиционо решење  
Трафо станица је стубна са надземним прикључком на контактну мрежу и кабловским 

изводом ниског напона. На носећој конструкцији смештен је трансформатор, постоље са 

високонапонским топљивим осигурачем, одводник пренапона, потпорни изолатор 25kV 

за прихватање прикључне везе 25kV и у доњем делу разводни орман ниског напона. 
 

Прикључак високог напона 

Прикључак на контактну мрежу 25kV изводи се преко стандардне струјне везе тип “D1” 

у возном воду и једнополног растављача са ножем за уземљење типа RSJZ 38-630 са 

ручним полужним погоном. Растављач за прикључак на КМ поставља се на стуб КМ 

бр.10/1. Ово је нови стуб КМ који се поставља да би носио растављач за прикључак ТС. 

Овај стуб КМ је саставни део пројекта КМ и тим пројектом је обухваћен. 
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На носећој конструкцији поставља се потпорни изолатор 25kV са одговарајућим 

причврсником, постоље са осигурачем за спољну монтажу са одговарајућим 

причврсником, као и одводник пренапона 36kV, 10kA са причврсником. Струјне везе су 

од ужета Bz II 65mm
2
 са спојним елементима на апаратима. На возни вод се прикључује 

примарни извод "Q" трансформатора, док се извод "D" повезује на здружено уземљење у 

сабирном шахту каблом PP00 1x50mm
2
,1kV. 

 

Носећа конструкција 

Носећа конструкција за ТС контруисана је од стубова К.М. типа U12 са спојним 

елементима од стандардних челичних профила. Заштита од корозије се изводи топлим 

цинковањем. Конструкција је димензионисана за II зону ветра (75kp/m
2
), а према шеми 

оптерећења урађеној на основу диспозиционог решења, тежина и димензија појединих 

елемената. На горњу пречку конструкције може да се причврсти котурача за подизање и 

спуштање трафоа приликом монтаже или ремонта. 

Темељ конструкције димензионисан је за класу земљишта АА1,5 (суво са носивошћу 

1,5kp/cm
2
) и по правилу одговара за труп пруге, где се ове ТС лоцирају. Након ископа 

темељне јаме неопходно је да надзорни орган изврши преглед и одобри бетонирање или 

предвиди друге мере уколико сматра да су неопходне. У темељ ТС убетонирати 6 цеви 

PVC ф60mm за пролаз НН каблова од разводног ормана до кабловског рова, као и једну 

цев PVC Ф100mm за пролаз каблова за везу ТС са шахтом повратног вода. 

Носећа конструкција ТС је предмет посебног пројекта. 

Све радове на изградњи трафостанице вршити при затвору саобраћаја и искључењу 

напона на КМ, уз примену свих мера заштите дефинисане важећим прописима и 

упутствима. За све измене техничке документације извођач је дужан да добије 

сагласност надзорног органа или пројектанта. 
 

6. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

за трафо станицу TC 25/0,231kv ''Дедиње 1 ''(књига 74-2/20011-3) 
 

У оквиру изградње станице Београд центар предвиђа се и електрично грејање скретница 

у тој станици. Овим пројектом је обухваћена трафо станица ТС 25/0,23kV, 100kVА, која 

служи за напајање система електричног грејања скретница и сигналносигурносног 

постројења из контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz. 

  

Локација  
Трафо станица се налази на улазном грлу станице у близини тунела Дедиње. Лоцирана је 

на 4m од ноге портала бр.24 на km 0+198. 
  

Диспозиционо решење  
Трафо станица је стубна са надземним прикључком на контактну мрежу и кабловским 

изводом ниског напона. На носећој конструкцији смештен је трансформатор, постоље са 

високонапонским топљивим осигурачем, одводник пренапона, потпорни изолатор 25kV 

за прихватање прикључне везе 25kV и у доњем делу разводни орман ниског напона. 
 

Носећа конструкција 

Носећа конструкција за ТС контруисана је од стубова К.М. типа U12 са спојним 

елементима од стандардних челичних профила. Заштита од корозије се изводи топлим 

цинковањем. Конструкција је димензионисана за II зону ветра (75kp/m
2
), а према шеми 

оптерећења урађеној на основу диспозиционог решења, тежина и димензија појединих 

елемената. На горњу пречку конструкције може да се причврсти котурача за подизање и 

спуштање трафоа приликом монтаже или ремонта. 

Темељ конструкције димензионисан је за класу земљишта АА1,5 (суво са носивошћу 

1,5kp/cm
2
) и по правилу одговара за труп пруге, где се ове ТС лоцирају. Након ископа 
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темељне јаме неопходно је да надзорни орган изврши преглед и одобри бетонирање или 

предвиди друге мере уколико сматра да су неопходне. У темељ ТС убетонирати 6 цеви 

PVC ф60mm за пролаз НН каблова од разводног ормана до кабловског рова, као и једну 

цев PVC ф100mm за пролаз каблова за везу ТС са шахтом повратног вода. 

Носећа конструкција ТС је предмет посебног пројекта. 

Све радове на изградњи трафостанице вршити при затвору саобраћаја и искључењу 

напона на К.М., уз примену свих мера заштите дефинисане важећим прописима и 

упутствима. За све измене техничке документације извођач је дужан да добије 

сагласност надзорног органа или пројектанта. 
 

7. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

за трафо станицу TC 25/231kv ''Дедиње 2 ''(књига 74-2/2011-4) 
 

У оквиру изградње станице Београд центар предвиђа се и електрично грејање скретница 

у тој станици. Овим пројектом је обухваћена трафо станица ТС 25/0,23kV, 50kVА, која 

служи за напајање система електричног грејања скретница из контактне мреже 

монофазног система 25kV, 50Hz. 
  

Локација  
Трафо станица се налази на улазном грлу станице у близини тунела Дедиње. Лоцирана је 

на km 0+267 између ДБ и ДН колосека на 4m од  новог стуба КМ бр.26/12 који је на km 

0+263. 
  

Диспозиционо решење  
Трафо станица је стубна са надземним прикључком на контактну мрежу и кабловским 

изводом ниског напона. На носећој конструкцији смештен је трансформатор, постоље са 

високонапонским топљивим осигурачем, одводник пренапона, потпорни изолатор 25kV 

за прихватање прикључне везе 25kV и у доњем делу разводни орман ниског напона. 
 

Носећа конструкција 

Носећа конструкција за ТС контруисана је од стубова К.М. типа U12 са спојним 

елементима од стандардних челичних профила. Заштита од корозије се изводи топлим 

цинковањем. Конструкција је димензионисана за II зону ветра (75kp/m
2
), а према шеми 

оптерећења урађеној на основу диспозиционог решења, тежина и димензија појединих 

елемената. На горњу пречку конструкције може да се причврсти котурача за подизање и 

спуштање трафоа приликом монтаже или ремонта. 

Темељ конструкције димензионисан је за класу земљишта АА1,5 (суво са носивошћу 

1,5kp/cm
2
) и по правилу одговара за труп пруге, где се ове ТС лоцирају. Након ископа 

темељне јаме неопходно је да надзорни орган изврши преглед и одобри бетонирање или 

предвиди друге мере уколико сматра да су неопходне. У темељ ТС убетонирати 6 цеви 

PVC ф60mm за пролаз НН каблова од разводног ормана до кабловског рова, као и једну 

цев PVC Ф100mm за пролаз каблова за везу ТС са шахтом повратног вода. 

Носећа конструкција ТС је предмет посебног пројекта. 

Све радове на изградњи трафостанице вршити при затвору саобраћаја и искључењу 

напона на КМ, уз примену свих мера заштите дефинисане важећим прописима и 

упутствима. За све измене техничке документације извођач је дужан да добије 

сагласност надзорног органа или пројектанта. 
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8. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

за трафо станицу TC 25/231kv ''Карађорђев парк''(Књига 74-2/2011-5) 

У оквиру изградње станице Београд центар предвиђа се и електрично грејање скретница 

у стајалишту Карађорђев парк. Овим пројектом је обухваћена трафо станица ТС 

25/0,23kV, 25kVА, која служи за напајање система електричног грејања скретница из 

контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz. 
 

Локација  
Трафо станица се налази на улазном грлу стајалишта. Лоцирана је између ЛБ и ЛБН 

колосека на km 1+054 ЛБ. 
 

Диспозиционо решење ТС 

Предвиђена је стубна трафостаница са надземним прикључком на КМ и кабловским 

изводом ниског напона. На носећем стубу ТС постављају се: једнополни растављач са 

ручним погоном, потпорни изолатори за прикључне везе 25kV, постоље са одводником 

пренапона и високонапонским топивим осигурачем, трансформатор, разводни ормар НН, 

прикључне везе и каблови са прибором. Уз темељ стуба се поставља бетонски шахт са 

сабирницом за повезивање уземљења и повратног вода. 
 

Носећа конструкција 

За ношење опреме ТС предвиђен је стандардни стуб КМ типа U16Vs, дужине 10,107m. 

Темељ стуба је ливено-бетонски, типа B8 од бетона MB15 са уграђеним темељним 

анкерима  M36x830mm. Након ископа темељне јаме неопходно је да надзорни орган 

изврши преглед и одобри бетонирање, или предвиди друге мере уколико сматра да су 

неопходне. 

9. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

за завршне и занатске радове II перона и делова III,IV,V и VI перона (Књига 

80/2011-7) 

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА КАПАЦИТЕТА ЗА ПРИЈЕМ, ОТПРЕМУ И УПРАВЉАЊЕ 

САОБРАЋАЈЕМ ВОЗОВА 

Приступ Железничкој станици Београд Центар је са коте 105 у оси 1, са силазом на VI 

перон, који је уједно и збирни перон са кога путници могу дедињским или сењачким 

потходником да дођу до осталих перона.  

Што се тиче архитектонско грађевинских радова предвиђени су завршни и занатски 

радови II,III,IV,V и VI перона, дедињског и сењачког потходника, противпожарни излази 

на коти 105 у оси 1 и 1' и реконструкција станичне поставнице, у свему према 

пројектном задатку. 
 

САНИТАРНИ БЛОК 

Санитарни блок у залеђу VI перона није изведен по коначном пројектном решењу из 

1998. године. Овим пројектом нису предвиђене измне и радови у овом простору као циљ 

привођења овог простора по коначном решењу, сем оних које се односе на текуће 

одржавање. Реконструкција се односи само на текуће одржавање простора и 

инсталатерске радове који треба да употпуне понуду путницима. 
 

ЗАВРШНИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ ПЕРОНА И ПОТХОДНИКА 

Завршним и занатским радовима обухваћени су следећи објекти: II,III,IV,V и VI перон 

дедињски и сењачки потходник и противпожарни излази са перона на коти 105 у оси 1 и 

1'. 
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ПОВРШИНА ПЕРОНА 

Завршним и занатским радовима обухваћени су II,III,IV,V и VI перон. 

Према UIC препоруци површина перона треба да је обрађена материјалима светлих 

тонова. 

Напомена: 

Због закривљености ивица перона и радијалног распореда стубова, при монтажи плоча 

потребно је посебну пажњу обратити да се са слогом почне од средине сваког поља,  

како би се уклапања (клинови) изводили у осама, уз стубове и како би били што мање 

приметни. 
 

СТЕПЕНИШТА 

Степениште на VI перону у оси 1, од перона до коте 105, је изведено облагање газишта и 

чела степеница Бјанко кристалом. Остала трокрака степеништа у оси 1 и 1', на свим 

перонима, облажу се такође, Бјанко кристал гранитом. Степенишна газишта су талпе 

димензија 32х4....160-170cm. Док су чела од истог гранита димензија 17.5х2....160-170cm. 

Уз назидак, изведени канал забетонирати у равни степеница. На тај начин добија се већа 

ширина степеница, од ограде до ограде. Вертикално уз парапет степеница, поставља се 

соклу од црне Инпале висине 10cm. Остали део назидка од бетона, од сокле облаже се 

гранитним плочама Бјанко кристал, димензија 40х60х2cm. Посебну пажњу обратити на 

детаље из пројекта који се односе на назидак на коме је већ изведена ограда и на детаљ 

где ће се накнадно изводити степенишна ограда. 

Степеништа, подести и електро собе испод перона у оси 1 и 1', облажу се терацом. 

Степеништа терацо талпама 32х4х170cm, чела  17,5х2х170cm, подести и електро собе, 

плочама 30х30х2cm. Све површине се завршавају соклом од тераца уз зид висине 10cm. 

Сви зидови у степенишном простору се обрађују глетовањем и бојењем, JUB бојом, или 

слично, по избору пројектанта. 

Степенишни, слепи крак, према будућем метроу се не облаже, већ се израђује цементна 

кошуљица по свим површинама, дебљине 3cm. Зидови у зони овог степеништа се не 

обрађују. Овај крак се затвара ''Кнауф'' гипсаним зидом, или слично, дебљине 7,5cm, са 

једнокрилним, дуплошперованим вратима. Зид, обострано глетовати и офарбати 

полудисперзијом, бојом по избору пројектанта. 
 

СТУБОВИ И ЗИДОВИ 

Према раније усвојеном принципу обраде површина на перонима, да се све површине од 

осе 3 до 3' облажу гранитом, а све површине од осе 3-14 и од 3'-15' облажу гранитном 

керамиком усмериле су да се овај принцип усвоји и за стубове. 
 

ГРЕДЕ И ПЛАФОН 

Греде, подвлаке конструкције изнад перона су ширине стубова 80cm, а висине 100-

150cm. Предвиђена обрада је глетовање и бојење ЈУБ бојом, или слично, за бетон у 

свему као и стубови, према избору пројектанта из РАЛ карте. Неопходно је извршити 

претходно сва неопходна чишћења, предрадње. 
 

ОДБОЈНИЦИ И РУКОХВАТИ 

На висини од 43cm од пода, предвиђа се заштитни одбојник, а на 110cm, рукохват све од 

иноx-а. Елементи треба да су монтажни састављени од типских елемената, са што мањом 

потребом за варењем на лицу места. За све радове извођач треба да да гаранцију од 10 

година. 

 

ДИЛАТАЦИЈЕ 

Постоје следеће врсте дилатација: метро дилатација, дилатација стубова, дилатација 

степеница у односу на стуб. 
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ИНСТАЛАЦИОНА МАСКА 

Усаглашавањем техничке документације у основама пројекта перона означени су 

стубови уз које се полажу инсталације. Сва инсталација која се спроводи од пода до 

греда се маскира типизираном инсталационом маском.  
 

ОГРАДЕ 

Поред наведених одбојника - рукохвата уз стубове и зидове, на перонском простору 

постоје ограде на трокраком степеништу у осама 1 и 1', и ограде над отвореним 

простором. Усвојена је ограда каква је пројектована фазом 1999, с тим што је 

модификована по прописима. Минимална висина ограде је према пропису 110cm. Из тих 

разлога на V и VI перону се демонтира постојећа ограда на трокраком степеништу, јер је 

нижа од 110cm, и монтира нова. 
 

БРАВАРИЈА И АЛУМИНАРИЈА 

Од црне браварије изводе се метална, решеткаста врата на трокраком степеништу која се 

постављају на подесту и на излазу на коти 105, као и на коти перона, силазима ка електро 

собама на II перону у оси 1 и 1'. 
 

ПРОТИВПОЖАРНИ ИЗЛАЗИ - НАДСТРЕШНИЦЕ 

Надстрешнице постојећих, привремених, противпожарних излаза на плочу на коти 105 

су направљене у оси 1 и 1' (на перонима III,IV,V и VI) од дрвене конструкције са 

битумизираним тер папиром (на дашчаној подлози) и елоксираним алуминијумом као 

покривачем. Врата су метална са отварањем само са унутрашње стране ка спољашњем 

простору, у случају опасности. Дрвена конструкција је заштићена ватроотпорним гипс 

РФ плочама 2х20mm Ф90 са унутрашње стране, а бочне стране и кров споља су 

заштићени од атмосфералија лименим покривачем. 

У оси 1 на II перону изведена је надстрешница, коју треба задржати, с тим што је треба 

обложити споља Ал. лимом, а са унутрашње стране ватротпорним гипсом. 

У оси 1` на перону II урадити исти такв противпожарни излаз са надстрешницом од 

дрвене конструкције и са лимом (на дашчаној подлози са битумизираним тер папиром ) 

као покривачем. Бочне стране, такође од дрвета опшити лимом обострано и поставити 

метална врата са отварањем само са унутрашње стране у случају опасности. Бетонску 

стазу од излаза са II перона до постојеће стазе добетонирати у истој висини и оградити 

заштитном оградом. Све радове извести према детаљу из цртежа. 
 

СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ 

Извести спуштене плафоне од водоотпорног гипса РФ плочама 2х20mm Ф90 ''Кнауф'' у 

свим отворима у плочи 105, (отвор за будући конвејер и сл.), а који су покривени 

привременом дрвеном конструкцијом. Спуштени плафон извести у равни бетонске 

конструкције на поцинкованој потконструкцији и висилицама које се каче за постојећи 

дрвени, гредни систем. Завршна обрада је глетовање са фарбањем. Неопходно је 

извршити претходно сва неопходна чишћења, предрадње. За све радове извођач треба да 

да гаранцију од 10 година. 
 

КУЋИЦА СПОЉАШЊЕГ ОТПРАВНИКА НА ДРУГОМ ПЕРОНУ 

Кућица спољашњег отправника возова се налази на другом перону у оси 6', изнад 

пролаза-косе рампе. Основна конструкција кућице је од кутијастих профила 60х80, и 

кровних везача 60х60. У свему према статичком прорачуну.  

Фасада је од алуминијумске стаклене фасаде са термопрекидом. Позиција се израђује од 

Ал. профила произвођача ''Алумил'' , или слично, серија М4 Sоlаr Sеmi Sтrucтural или сл. 

Позиција је застакљена термопан стаклом 6+20+4mm (спољно стакло стопсол, 

унутрашње нискоемионо), у парапетном делу стакло је једноструко каљено д=6mm 

(стопсол).  
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КУЋИЦА СПОЉАШЊЕГ ОТПРАВНИКА НА ПЕТОМ ПЕРОНУ 

Постојећа кућица спољашњег отправника возова на V перону је изведена од бетона и 

алуминијумских прозора. Кућица се задржава у потпуности, с тим што се са спољашње 

стране обрађује у стилу обраде перона. Сокла кућице се облаже гранитном керамиком 

Cool 2 полираним. На бетонски парапет, од сокле до прозора, поставља се стаклеи панел 

на Ал. подконструкцији, са каљено стаклом, стопсол, дебљине 6mm, произвођача 

''Алумил'' , или слично. 
 

НАДСТРЕШНИЦА НА КОТИ 105, НА VI ПЕРОНУ, У ОСИ 1 

Надстрешница, садашњи, привремени улаз-излаз на станцу, изведен је од металне 

конструкције и испуне од Лексана. Оваква надстрешница изведена је још 1999. године и 

задржава се. Овом техничком документацијом предвиђено је њено текуће одржавање, 

фарбање металних дрлова и замена Лексана. Нови лексан је једнокоморни беле боје, 

дебљине 10mm. Неопходно је извршити претходно сва неопходна чишћења, предрадње. 

За све радове извођач треба да да гаранцију од 10 година. 
 

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА НА ПЛОЧИ 105 

Затварање отвора на плочи 105 
Набавка и уградња поклопца од ''блажујка''-табли, д 2,5cm. Табле од ''блажујки'' се 

постављају преко отвора који је формиран од назидка опеке д-2cm, h-30cm.  
 

Дилатације на плочи 

Расецање старе дилатације од битуменских трака и повијање на обе стране од дилатације 

у ширини од по 15cm. 
 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Сви перони, потходници и остали објекти снабдевени су одговарајућом инсталацијом и 

опрем, урађеном према пројектном задатку. Инсталације су предмет посебних пројеката. 

10. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

термотехничких инсталација кућице отправника возова на II перону (Књига 

80/2011-7) 
 

Пројектном документацијом завршних и занатских радова II перона, Сењачког 

потходника и делова III,IV,V,VI перона и дела Дедињског потходника предвиђена je 

изградња Кућице за отправника лоцирана на перону II.   

Кућица за отправника је објекат правоугаоног габарита димензија 3,92x3,55m. 

Унутрашња, корисна површина износи 12,4m². 
 

11. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

за завршне и занатске радове Дедињског и Сењачког потходника (Књига 80/2011-7)  
 

ЗАВРШНИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ ПОТХОДНИКА 

Завршним и занатским радовима обухваћени су следећи објекти: II,III,IV,V и VI перон, 

дедињски и сењачки потходник и противпожарни излази са перона на коти 105 у оси 1 и 

1'. 

С обзиром да II перон није у потпуности грађевински изграђен неопходно је извршити 

припремне грађевинске и грађевинске радове у зони I перона, као и изградњу II перона, 

као основ за завршне и занатске радове. Ови радови су предмет посебних пројеката који 

су израђени 1999. године и за које постоји грађевинска дозвола. У посебном пројекту су 

за ове радове дати изводи предмера и предрачуна из ових пројеката. 
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ПОВРШИНА ПОТХОДНИКА 

Под у изведеном делу Дедињског потходника, је у централној зони од фрезованог дацита 

60/40/ 4цм са бочним бордурама од полираног црног гранита-импала, ширине 50 см 

тј.50/40/ 3цм. Између бордуре и фрезованог дацита предвиђена је  инокс лајсна ширине 

3цм (лајсна није изведена).  

У изведеном делу потходника предвидети штампане траке ширине 30цм за слабовиде и 

слепе. 
 

СТЕПЕНИШТА 

Степеништа на Дедињском потходнику обрадити као што су већ обрађена степеништа за 

излаз на III,IV,V и VI перон. Обложити их терацо талпама д=4цм у слоју цем. малтера 

д=2цм. Талпе имају противклизну шару. На подестима поставити терацо плоче 33/33/ 

2цм у цем.малтеру д=4цм. 

Степеништа на Сењачком потходнику обложити талпама од камена кристал бјанко 

д=4цм у слоју цем.малтера д=2цм. Талпе имају противклизну шару. На подестима 

поставити камене плоче кристал бјанко 60/40/ 3цм у цем.малтеру д=3цм. 

Подови косих рампи су поплочани гранитном керамиком са противклизном шаром, 

плочама у слоју цем.малтера д=4цм, у комбинацији са гранитним бордурама црне 

импале 40/50/ 3 цм у слоју цем.малтера д=5цм. 

Пројектом је предвиђено означавање површина за кретање лица са посебним потребама 

и кретање карета кроз потходнике. 
 

ЗИДОВИ И СТУБОВИ  

Зидови и стубови су у пуној висини обложени гранитном керамиком у цементном 

малтеру.  

Плочице су димензија  30х60cm, у светло сивој и сивој боји, Cool 1 -полиране и Cооl 2-

полиране ,Chromotech,„„Floor Gres‟‟, или слично. Бордура је од плочица димензија 

30х10cm, у наранђастој боји, Arancio ,Bold Color ,„„Floor Gres‟‟ или слично. 

У доњој зони извести соклу h-10cm од црне импале.  

На углове стубова и зидова поставити инокс лајсну типа ZQI/100.  

Извршити претходно сва неопходна чишћења и предрадње. Обавеза извођача је да 

направи узорке облагања на објекту и да добије сагласност од надзора и пројектанта за 

наставак радова, у свему према усвојеном еталону. 

Распоред слагања плочица је приказан на цртежима. 

Пиктограми, табле са редом вожње и обавештењима, видео табле, сатови и сл. (обрађени 

у посебном пројекту) су постављени на зидове потходника преко завршне облоге од 

гранитне керамике. 
 

ПЛАФОН 

Предвиђена обрада је глетовање и бојење белом бојом за бетон (ЈУБ боја или слично). 

Извршити претходно сва неопходна чишћења, предрадње. 
 

ОДБОЈНИЦИ И РУКОХВАТИ 

На висини од 43cm од пода предвиђа се заштитни одбојник, а на 90cm рукохват, све од 

инокса. Елементи треба да су монтажни састављени од типских елемената, са што мањом 

потребом за варењем на лицу места. За све радове извођач треба да да гаранцију од 10 

година. 
 

ДИЛАТАЦИЈЕ 

Постоје следеће врсте дилатација: метро дилатација, дилатација стубова, дилатација 

степеница у односу на стуб. 
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Све дилатације извести према детаљима из пројекта, упутству надзора и пројектанта. 

Постоје варијанте дилатације стубова зависно од геометрије стуба и/или врсте облоге 

стуба. 
 

ОГРАДЕ 

Поред наведених одбојника и рукохвата, у походнику постоје ограде на трокраком 

степеништу и ограде над отвореним простором. Усвојена је ограда каква је пројектована 

фазом 1999, с тим што је модификована по прописима. Минимална висина ограде је 

према пропису 110cm.  
 

ПРОТИВПОЖАРНА  БРАВАРИЈА  

Противпожарна врата са вентилационом решетком, ватроотпорности 90мин.,постављају 

се на улаз у инсталациону галерију (дедињски потходник) и на простор за електро ормар 

(сењачки потходник). Зид простора за електро ормар на сењачком потходнику је дозидан 

и предвиђен је од YTONG блока д=20цм (или слично) ватроотпорности 180мин. 

Неопходно је извршити претходно сва неопходна чишћења, предрадње. Обавеза 

извођача је да монтира еталон врата на објекту и да добије сагласност од надзора и 

пројектанта за наставак радова, у свему према усвојеном еталону. За све радове извођач 

треба да да гаранцију од 10 година. 
 

СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ 

Плафон је у потходнику делимично спуштен, тј. постављене су три траке металног 

спуштеног плафона са уградном расветом и звучницима. Две бочне траке су ширине 

75цм и једна централна трака је ширине 200цм.  
 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Сви перони, потходници и остали објекти снабдевени су одговарајућом инсталацијом и 

опремом, урађеном према пројектном задатку. Инсталације су предмет посебних 

пројеката. 
 

ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА 

 

 ПОТХОДНИК ИЗМЕЂУ ОСА 3 И 4 (ДЕДИЊСКИ) 

-потходник                                                603.09 м2 

-степеништа                                             386.33 м2 

-рампе                                                       425.61 м2 

-просторије за   

 средства за хигијену                                23.24 м2             

--------------------------------------------------------------------- 

 укупно                                                     1438.27 м2 
 

 ПОТХОДНИК ИЗМЕЂУ ОСА 3` И 4` (СЕЊАЧКИ) 

-потходник                                                586.76 м2 

-степеништа                                             442.26 м2 

-рампе                                                       477.18 м2 

--------------------------------------------------------------------- 

 укупно                                                    1506.20 м2 

 

12. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ И УСВОЈЕНО ПРОЈЕКТНО РЕШЕЊЕ САНАЦИЈЕ 

ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ ПЛОЧЕ 105 

(Књига 80/20011-9)Предлог санационог решења 

Имајући у виду данашње стање и старост постојеће битуменске хидроизолационе траке 

Fiberpol extra bridge примењене на плочи на коти 105,00, као и чињеницу да ће 



 

 

Јавна набавка  услуге  технички преглед изграђених капацитета за пријем, отпрему и управљање 

саобраћајем возова у железничкој станици  Београд Центар - фаза 1, набавка бр. 1/2015 

 25/94 
 

предметни објекат и у наредном времену у извесном смислу бити у функцији, у 

конкретном случају се предлаже санационо решење у виду једнослојног 

хидроизолационог система који ће бити изведен преко постојеће хидроизолације.  

Услови квалитета предложених хидроизолационих материјала, као и поступци извођења 

хидроизолације предметне плоче на коти 105,00 и пратећих детаља, обрађени су у тачки 

2: Технички услови квалитета материјала и извођења хидроизолационих радова. Ови 

услови су такође дефинисани и у тачки 4: Предмер и предрачун радова. 
 

13. ТЕХНИЧКИ  ОПИС 

електроенергетских инсталација Сењачког и Дедињског потходника делова II, III, 

IV, V и VI перона  (Књига 83/2001-1) 

 

Перони 
 

Напајање 

Напајање комплетне електричне инсталације перона и потходника предвиђено је из 

постојеће трафостанице TS 10/0,4kV, 2x630kVA “Поставница” у објекту Станичне 

Поставнице. Ово решење напајања је привремено решење до коначне фазе 

функционисања објекта када је планирана изградња две нове трафостанице TS 10/0,4kV, 

2x1000kV које ће преузети комплетно напајање. 
 

Напојни каблови се постављају трасама постојећих каблова. Унутар објекта Поставнице 

кабл се поставља у каналима, од објекта до перона III и дуж перона у већ постављеној 

кабловској канализацији.  

Напојни каблови се уводе у разводне ормане који су смештени у техничким  собама 

изнад кабловске галерије (3) а са њих се напајају остали разводни ормани. У графичкој 

документацији дата је блок шема напајања свих разводних ормана на перонима и 

потходницима. 
 

Разводни ормани 

Сви разводни ормани су предвиђени у степену заштите најмање IP 54 а монтирају се на 

зид техничких соба и шахтова. Израђени су од два пута декапираног лима који се штити 

од корозије заштитном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора. Орман је 

опремљен двокрилним вратима и цилиндар бравицом за закључавање. Галвански спој 

врата и рама ормана изведен је бакарном плетеницом.  

Разводни ормани RO-IV
(3)

, 
 
RO-IV

(2)
, RO-III

(3) 
и RO-III

(2)
 се задржавају уз уградњу дела 

нове опреме а у свему према приложеним шемама у графичкој документацији. Разводни 

орман ГРО у техничкој соби перона V се демонтира и монтира нов RO-V
(3)

. 

Сваки разводни орман мора имати два одвојена изолационом преградом дела, мрежни и 

дизел део. Разводни ормани изнад галерије (3) RO-VI
 (3)

 , RO-V
(3)

 RO-IV
(3)

, RO-III
(3)

 и RO-

II
(3)

 
 
су опремљени са AS прекидачима у оба дела са могућношћу аутоматског и ручног 

искључења. Остали разводни ормани су опремљени гребенастим прекидачима 0-1. 

Опрема која је предвиђена у разводним орманима је дата на једнополним шемама. 

Разводни ормани су предвиђени за коначну фазу функционисања када ће се укинути 

напајање агрегатских сабирница са мреже а на њих прикључити нови напојни каблови са 

дизела. 

Везе између разводних ормана се остварују кабловима типа PP00-Y, пресека 

прорачунатог на пад напона, једновремено оптерећење и струју кратког споја. 
 

Електрична инсталација осветљења 

Осветљење перона предвиђено је у сагласности са пројектом ентеријера и у складу са 

постојећим осветљењем. Осветљење је подељено на опште, сигурносно-помоћно и 

противпанично. Опште и сигурносно осветљење је предвиђено истим светлећим телима 
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(светиљкама) које се напајају из различитих извора. Опште осветљење се напаја са 

дистрибутивне мреже, помоћно односно сигурносно се редовно напаја са мреже, а у 

случају нестанка мрежног напона аутоматски се пребацује на резервни извор напајања - 

дизел електрични агрегат. Сигурносно осветљење чини око 1/3 укупног осветљења 

перона. У овој фази функционисања железничке станице  предвиђено је преспајање 

дизел и мрежних сабирница јер за ову фазу се не предвиђа рад дизел електричних 

агрегата. 
 

Напајање осталих потрошача на перонима 

Предвиђено је напајање пиктограма, камера, инфодисплеја, сатова и ормана  инсталација 

телекомуникација. Позиције прикључака за поједине потрошаче дефинисане су у 

легенди у графичкој документацији а у складу су са пројектима ентеријера и 

телекомуникација. Напојни каблови су типа Hallogen free N2XH-J потребног пресека 

према снази потрошача и паду напона. Каблови се постављају у кабловске носаче-регале.  

За напајање RACK ормана који се налазе у техничким собама, предвиђено је непрекидно 

напајање. Иако инсталирање UPS-ева неће имати своју потпуну функцију до изградње 

дизел-агрегатске централе, у овој фази је предвиђена комплетна инсталација 

непрекидног напајања која се у наредној фази може прикључити. 
 

Заштита од електричног удара 

За заштиту од електричног удара индиректним додиром предвиђени су следећи 

принципи заштите: 

 - уземљење, на кога се путем заштитног проводника групно или појединачно 

повезују истовремено доступни изложени проводни делови, 

 - изједначење потенцијала, којим се повезује заштитни проводник, металне цеви и 

конструкције, а преко сабирница за изједначење потенцијала (SIP), 

 - аутоматско искључење у случају квара, у времену дефинисаном стандардом 

Усвојени систем заштите је TN-C-S систем. У разводним орманима на галерији 3, до 

којих се доводе напојни каблови из трафостанице, са четворопроводничког се прелази на 

петопроводнички систем. Пета жила се изводи са сабирнице за изједначење потенцијала 

(SIP) која је постављена поред ормана у техничким собама.  
 

Електроенергетске инсталације потходника 

Пројектом су предвиђене електричне инсталације два потходника, Дедињског и 

Сењачког. Напајање електричном енергијом електричне инсталације Дедињског 

потходника је постојеће, изведено са разводног ормана RO-IV
(3)

 који је смештен у 

техничкој соби изнад галерије (3) а на перону IV. За Сењачки потходник предвиђено је 

напајање из разводног ормана RO-II
 (2)

 од кога је траса кабла најповољнија у односу на 

ближе разводне ормане. 

Постојећа инсталација у дедињском потходнику се демонтира и предвиђена је нова.  

Разводни ормани за напајање инсталације у потходницима RO-P1 и RO-P2 се постављају 

на зид техничких соба заједно са орманом телекомуникација.  Разводни ормани се 

састоји из два одвојена дела, мрежног и агрегатског и у сладу са тим је предвиђено 

раздвајање електричне инсталације. 

Разводни ормани су предвиђени у степену заштите најмање IP 54. 

Осветљење потходника је предвиђено у складу са ентеријерским решењем проистеклог 

из архитектонско-грађевинског пројекта. Осветљење је подељено на опште, сигурносно-

помоћно и противпанично.  

Опште и сигурноно-помоћно осветљење је предвиђено истим светиљкама али део 

сигурносног осветљења чини једну трећину и повезује се на агрегатско напајање.  

Предвиђено је бочно линијско осветљење флуо светиљкама а у средњем делу 

потходника предвиђени су тачкасти извори осветљења за уградњу у спуштени плафон.  
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За противпанично осветљење предвиђене су светиљке са сопственим акумулаторским 

батеријама са могућношћу рада 3 сата непрекидно након нестанка напона.  

Електрична инсталација осветљења потходника је предвиђена кабловима типа Hallogen 

free из разлога што пролазе кроз просторе где се очекује већи број људи. У случају 

пожара каблови не смеју да ослобађају отровне гасове. Каблови се делом полажу у већ 

постављење пластичне цеви, у фази бетонирања, делом по зиду у каналицама а делом у 

спуштеном плафону.   

Управљање осветљењем, до изградње командног центра, предвиђено је из објекта 

Станичне поставнице из просторије локалног командног центра. У разводним орманима 

се сви струјни кругови осветљења напајају преко контактора који омогућавају даљинско 

управљање. Веза контактора и командног места (touch panela) остварује се преко 

контролера који се уграђују у агрегатски део разводног ормана. Помоћу три дигитална 

излаза остварује се укључење 1/3, комплетног осветљења и инфо дисплеја. На 

контролеру постоји изборни прекидач локално/даљински који има и нулти положај за 

сервис. У графичкој документацији дата је шема деловања управљања осветљењем. 

За заштиту од електричног удара индиректним додиром предвиђени се следећи 

принципи заштите: 

 - уземљење, на кога се путем заштитног проводника групно или појединачно 

повезују истовремено доступни изложени проводни делови, 

 - аутоматско искључење у случају квара, у времену дефинисаном стандардом 

Усвојени систем заштите је ТN-C-S систем. До разводних ормана потходника се доводе 

петожилни каблови а нуловање је већ извршено у разводним орманима са којих се 

напајају.  

 

14. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА И  ИНСТАЛАЦИЈА 

II,III,IV,V,VI ПЕРОНА,ДЕДИЊСКОГ И СЕЊАЧКОГ ПОТХОДНИКА 

(Књига 85/2011-1) 
 

Предмет ове техничке документације је опремање II, III, IV, V и VI перона, „сењачког“ и 

„дедињског“ потходника и вестибила ( у оси 0 уз VI перон) у комплексу станице Београд 

Центар телекомуникационим системима и инсталацијама.  

Од телекомуникационих инсталација и система, у складу са Пројектним задатком, 

предвиђени су: 

 - заједничка комуникациона мрежа и телефонски систем 

 - систем видео надзора  

 - систем визуелног обавештавања путника 

 - информациони киосци  

 - систем озвучења 

 - сатни систем 

- систем аутоматске дојаве пожара 

Како се овим пројектом не предвиђа изградња другог колосека уз II перон и 

продужавање постојеће бетноске плоче на коти 105, то се овим пројектом предвиђа само 

делимично опремање II перона телекомуникационим инсталацијама и системима. 

Системом видео надзора се опрема цео перон, док се визуелно информационим 

системом, сатним и системом озвучења опрема само део перона уз трећи колосек. 

Такође, предвиђа се резерва у орманима РО 2.x.у и инсталационим трасама за 

постављање опреме и каблова на делу перона уз други колосек, када то буде потребно. 

На основу плана о будућем изгледу комплекса станице Београд Центар се предвиђа 

изградња I перона и колосека 1 и 2. Централна опрема телекомуникицаионих система је 

предвиђена тако да се остави простор за повезивање одговарајуће опреме која ће се 

евентуално поставити на I перону.  
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У складу са пројектним задатком, централна опрема телекомуникационих система је 

смештена у објекту станичне поставнице где се смешта и особље које ће надзирати 

исправност и функционисање опреме. У истом објекту се предвиђа и привремени центар 

(до изградње објекта станичне зграде) за безбедност, надгледање и информисање 

путника станице Београд Центар и стајалишта Карађорђев Парк. Овим пројектом се 

предвиђа сва потребна опрема, инсталације и радови као и веза до станичне поставнице 

али се не даје диспозиција опреме у поставници. По изградњи станичне зграде, опрема 

предвиђина за надзор и управљање системима се измешта у нове просторије и повезује 

на централну опрему.  

Телекомуникациони системи у стајалишту Карађорђев Парк су функционално повезани 

са станицом Београд Центар. 

Стратегијом Железнице Србије, у станици Београд Центар је планиран Центар за 

безбедност, надгледање и информисање путника железничког чвора Београд. Централа 

(који није предмет овог пројекта). Опрема појединих система је пројектована тако да се 

обезбеди њихово функционисање у локалу до изградње центра (привремено решење), а 

поједини делови опреме се са изградњом овог центра могу пренети са тренутних 

локација  на нове локације одређене будућим пројектом поменутог Центра. 
 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
Тренутно су изграђени III, IV, V и VI перон и „дедињски“ потходник. 

На деловима изграђених перона постоје сатни систем и систем озвучења, док у 

„дедињском“ потходнику не постоје телекомуникационе инсталације. Центри ових 

система су постављени у станичној поставници. Узимајући у обзир жељу Инвеститора да 

се изгради станица са модерним телекомуникационим системима и застарелост и/или 

неисправност постојеће опреме и инсталације, овим пројектом се предвиђа постављање 

новог система озвучења. Такође, предвиђа се и нови сатни ситем за потребе комплекса 

станице Београд Ценатар, док постојећи сатни системи који се не користе само за 

дистрибуцију тачног времена у комплексу нису предмет овог пројекта. 
 

ВОЂЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
У складу са постојећим пројектима железничке станице Београд Центар, разговора са 

представницима Железнице Србије и планираним радовима, за вођење инсталације 

испод перона дуж III перона се користи проходна галерија, а испод осталих перона се 

користи кабловска канализација (окна међусобно повезана цевима). Везе између перона 

се остварују кроз четири попречне галерије. У свим галеријама каблови се полажу на 

хладно поцинковане перфориране кабловске носаче (пнк) димензија 200x60mm, који су 

монтирани на зидовима / плафонима испод или поред постојећих (зависно од постојећег 

стања). Регали се постављају на конзоле које се постављају на сваких 2m кабловске трасе 

и причвршћују се за бетонску конструкцију објекта искључиво помоћу челичних 

типлова и одговарајућих поцинкованих завртњева.  

Испод сваког перона, у осама 1 и 1', постоје техничке просторије. Ове просторије су кроз 

отворе на подовима и зидовима повезане са попречним везама, док су просторије испод 

III перона повезане и са галеријом. У овом простору, каблови се полажу у ПНК регале 

димензија 100x60mm причвршћене на исти начин као ПНК регали 200x60mm. 

До опреме постављене на стубовима и астралима, каблови се из подземних веза воде 

кроз цеви којима су поједина окна повезана са појединим стубовима. На свим перонима, 

на овај начин је могуће довести инсталацију до стубова 6, 2 и 2' (стубови у тим осама) и 

до стубова 8' и 13', осим на VI перону где постоји веза са стубом 7'. Поред ових веза, на 

IV перону постоји и веза са стубовима 13 и 15', а на III перону са стубом 9.  Дуж ових 

стубова каблови се провлаче кроз пет инсталационих PVC цеви Ø 32 са уздужним 

шлицом за брзо затварање, које су причвршћене обујмицама и постављене испод маске 
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са уже стране стуба до врха стуба. Ова маска је предмет архитектонског пројекта. Од 

ових стубова до опреме на стубовима који немају везу са подземним трасама, каблови се 

воде кроз пет инсталационих PVC цеви Ø 32 са уздужним шлицом за брзо затварање, 

које су прикачене обујмицама за плафон, греде и стубове. До опреме постављене на 

широј старани свих стубова инсталација се спушта са плафона кроз PVC цев Ø 32 

прикачену обујмицама. До астрала инсталација се спушта уз носаче астрала. У астралу 

постоји вођица каблова по којој се полажу каблови. Разводне кутије се причвршћују на 

стубове, греде, плафон, на астрал или у астрал, зависно од величине и позиције. 

У подходницима у спуштени лафон се поставља ПНК регал димензија 100x60mm на већ 

описан начин и по њему се полажу безхалогени каблови. На местима где се каблови воде 

ван спуштеног плафона, постављају се у безхалогене цеви Ø 40.  

У вестибилу, инсталација се изводи безхалогени кабловима који се воде безхалогеним 

цевима у спуштеном плафону где је могуће. Ван спуштеног плафона, полажу се у 

безхалогене цеви које се штемују у зидове. 

Разговором са представницима Железнице Србије утврђено је да у постојећим трасама 

има места за вођење новопројектоване инсталације. Уколико се у току извођења утврди 

да неке постављање каблова кроз предвиђене трасе није могуће, наћи најповољнију 

трасу тако да се не наруши функционисање система (да се испоштују максимална 

растојања узрокована падовима напона, семетњама и сл.) Пре постављања инсталације, 

очистити постојеће трасе где је то потребно.  
 

ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

Централна активна опрема система визуелног обавештавања путника, система видео 

надзора, озвучења, сатног система и контроле приступа је смештена у станичној 

поставници у орманима РО 1 и РО 2. Због великих растојања између станичне 

поставнице и опреме постављене на перонима и у потходницима, постављају се 

перонски ормани за смештај телекомуникационе опреме: на перонима (x=2..6) на стубу 6 

(РО x.1.2), у свакој техничкој соби у осама 1 и 1' (РО x.1.1 и РО x.2.1), на стубу 8' (РО 

2.2.2, РО 3.2.2, РО 4.2.2 и РО 5.2.2) или 7' (РО 6.2.2); у техничкој просторији у 

„дедињском“ потходнику (РО 7.1) и у „сењачком“ потходнику (РО 8.1). 

Ормни РО 1 и РО 2 су самостојећи 19'' ормани висине 42U, димензија 

800х1000х1988mm. Перонски ормани који се постављају у техничке собе у оси 1 (РО 

x.1.1) и у потходницима су самостојећи ормани висине 33U, димензија 600х600х1588mm, 

са заштитом IP20. Остали перонски ормани су троделни назидни ормани висине 12U, 

димензија 600х500х655mm, са заштитом IP20 и постављају на стубове са доњом ивицом 

на висини око 4,5m од коте терена. 

Сви ормани напајају се са 230V / 50Hz преко засебног струјног круга и уземљују 

проводником пресека 16mm² (видети пројекат електроенергетских инсталација). Ормани 

РО 1 и РО 2 се напајају мрежа/контактна мрежа/ непрекидно напајање (видети пројекат 

сигнално-сигурносних уређаја), а у техничким собама у оси 1 и потходницима се 

напајају мрежа/дизел/непрекидно напајање (видети пројекат електроенергетских 

инсталација). 

Сваки перонски орман је повезан са РО 1 оптичким каблом са 8 синглмодних влакана 

што омогућава повезивање све опреме у станичном комплексу која то захтева на 

заједничку рачунарску мрежу. Орман РО 2 представља резерву система (за евентуални 

смештај опреме будућег Центра за безбедност, надгледање и информисање путника 

железничког чвора Београд. Централа). Сви ормани су опремљени оптичким панелима са 

splice касетама  за завршавање свих оптичких влакана, која долазе до тог ормана, на 

пигтејловима са SC конекторима и patch панелима са RJ45 конекторима. Од активне 

опреме, у сваком орману налазе се свичеви. У РО 1 су смештени главни layer 3 и два 

layer 2 свича. Главни layer 3 свич (12TX/SFP Combo портова и 2 слота за проширење) 

који је, преко оптичких дуплекс мултимодних преспојних каблова SC-LC повезан са два 
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layer 2 свича у истом орману, врши управљање мрежом. Једним layer 2 свичом (24 SFP 

портова и 4 SFP порта) се, преко оптичких дуплекс синглмодних преспојних каблва SC-

LC, остварује веза са: по два оптичка влакна из сваког оптичког кабла до перонских 

ормана (за потребе система чија се опрема везује на заједничку комуникациону мрежу) и 

четири оптичка влакна којима се остварује веза са постојећом оптичком концентрацијом 

(ка стајалишту Карађорђев Парк). Другим layer 2 свичом (24 24x10/100/1000TX портова 

и 4 ТХ/ SFP портова) се, оклопљеним преспојним кабловима RJ45-RJ45 Cat.6А, остварује 

веза са: централном опремом система видео надзора (два уређаја за складиштење 

података); система визуелног обавештавања путника (сервер информационог система на 

који се инсталира софтвер система озвучења, ВИС и смешта база података о кретању 

возова); система озвучења; матичним сатом и, преко 3 U/FTP кабла категорије 6a, са 

мрежом структурног каблирања у згради поставнице. У перонским орманима се 

поставља по један layer 2 свич (24x10/100/1000TX i 4xSFP combo slots, 24 POE ports 

(9PoE x 15,4W)) којим се, оклопљеним преспојним кабловима RJ45-RJ45 Cat.6А, 

остварује веза са мрежном опремом у близини тако да је растојање између ормана и 

мрежне опреме (IP камере, информациони дисплеји, информациони киосци) мање од 

100m. 

Дизајн и логичка структура мреже и конфигурисање активне опреме (VLAN-ovi и др.) 

накнадно ће се у договору с Корисником дефинисати. 
 

ТЕЛЕФОНСКА И РАЧУНРАСКА ИНСТАЛАЦИЈА У ВЕСТИБИЛУ 

Телефонска и рачунарска инсталација у вестибилу изводе се по принципу структурног 

каблирања у тополигији звезде. То значи да су и рачунарске и телефонске утичнице исте, 

RJ45 cat 6a, хоризонтални развод од разводног ормана структурног каблирања до 

утичница је универзалан, а намена прикључака (телефонски или рачунарски) одређује се 

одговарајућим преспајањем унутар разводног ормана. RJ45 утичнице постављати на 

висини 20-40cm од нивоа пода. 

Орман структурног каблирања РО 3 је назидни 19" орман висине 12U, димензија 

600х500х655mm. Из ормана РО 3 креће инсталација безхалогеним U/FTP кабловима 

категорије 6a до RJ45 утичница. Опремљен је разделничким панелима са одговарајућим 

бројем RJ45 конектора, вођицама каблова и напојном шином. Активна опрема овог 

ормана није предмет овог пројекта. Орман се напаја са 230V / 50Hz преко засебног 

струјног круга. Уземљује се на најближу сабирницу за изједначавање потенцијала 

проводником пресека 16mm² (видети пројекат електроенергетских инсталација).  

Између ормана РО 3 и РО 6.1.1 у техничкој соби испод VI перона постављена су три 

безхалогена кабла U/FTP cat 6а. На овај начин се преко ормана РО 6.1.1 мрежа 

структурног каблирања вестибила повезује са заједничком комуникационом мрежом 

комплекса станице Београд Центар.  
 

СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА 

Улога система видео надзора у станици Београд Центар је заштита телекомуникационе 

опреме за информисање путника постављене на перонима и у потходницима, сигурносна 

заштита саме станице и путника на предвиђеним местима и праћење кретања путника 

дуж перона и потходника. Цео систем је конципиран на IP технологији и опреми. 

На перонима се на стубове, на висини око 4m, монтирају спољашње камере. Dome 

камере које прате кретање путника дуж колосека су фиксне Day/Night HD камере са 

резолуцијом од 720р у антивандал изради. Исте такве камере се постављају на 

степеништу и на плочи на коти 105 код планираног улаза на VI перон. На местима 

главног правца кретања путника (на сваком перону где се степеницама излази из 

потходника и на VI перону где се степеницама спушта са плоче на коти 105) и на 

евакуационим путевима (где се спушта са плоче на коти 105 ка перонима) постављене су 

фиксне Day/Night HD камере са резолуцијом од 1080p у кућишту за спољашњу монтажу. 
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На осталим местима садашњих и планираних приступа перонима постављене су камере 

истих карактеристика као и камере за праћење кретања путника дуж колосека. На оба 

краја III перона је постављена по једна брзопокретна PTZ AutoDome  камера са 

резолуцијом 1080р и 20 x оптичким зумом којом се надзире и снима околина.  

У потходницима и у вестибилу, на плафон се постављају Dome Day/Night HD камере са 

резолуцијом од 1080р. У вестибилу се, у спуштени плафон, поставља и једна покретна 

Dome камера са са резолуцијом 1080р и 10 x оптичким увећањем. 

Покретне камере и фиксне камере на местима главног правца кретања путника (на 

сваком перону где се степеницама излази из потходника и на VI перону где се 

степеницама спушта са плоче на коти 105) и на евакуационим путевима (где се спушта са 

плоче на коти 105 ка перонима) имају уграђену софтверску интелигенту видео анализу 

чиме се, између осталог, омогућава детекција дужег задржавања у одређеним областима, 

пролажења кроз сукцесивне виртуелне линије / баријере, остављања објеката у 

одређеним зонама или уклањање објеката из одређене зоне, уз филтрирање по величини, 

брзини и правцу кретања, односу страница и временском оквиру. Ова функционалност 

на првом месту обезбеђује рано откривање нестандардних образаца понашања (кретања 

и деловања) путника, и правовремено упозоравање оператера како би дошло до 

правовремене реакције у предвиђеним и критичним ситуацијама. 

Карактеристике свих камера су детаљније одређене Предмером. Распоред камера дат је 

на цртежима. 

Инсталација до камера се изводи у оквиру система заједничке комуникационе мреже 

U/FTP cat 6а кабловима од најближег ормана телекомуникационих инсталација.  

Инсталација до камера у вестибилу и потходницима се изводи безхалогеним кабловима. 

Напајање покретних и камера у спољашњем кућишту се врши са 230V / 50Hz (видети 

пројекат електроенергетских инсталација) до напојног блока за камеру у водоотпорној 

разводној кутији (220VAC/24VAC/40VA) у близини камере, док се остале камере 

напајају преко PoE свичeва.  

У 19" орману РО 1 у згради поставнице постављају се четири IP Video Storage Array 

капацитета 16ТВ са инсталираним софтвером који управља записивањем снимљеног 

видео материјала. На овим storage-има снима се и материјал из суседног стајалишта 

Карађорђев Парк, са укупно 130 IP камера (75 фиксних Dome D/N 720p, 24 фиксних Box 

D/N 1080p са интелигентном видео анализом, 16 фиксних Dome D/N 720p, 12 фиксних 

Dome D/N 1080p, 1 покретна D/N 1080p 10x zoom са инт. видео анализом, 2 покретне D/N 

1080p 20x zoom са инт. видео анализом). Снимање у „алармном“ режиму се врши у пуној 

резолуцији. Са временом чувања архиве од 15 дана неопходан простор за складиштење 

износи 64 TB, што укључује неопходне резерве за RAID-5 заштиту и iSCSI overhead. Ово 

је обезбеђено са четири мрежна уређаја за складиштење од по 8x2 TB. Укупан пропусни 

опсег обезбеђен овим уређајима је 800Mbit/s. Контрола рада над овим уређајима је 

могућа директно преко четири 19" монитора као и преко две радне станице.  

Надзор над камерама и прегледавање снимљеног материјала врши се са две радне 

станице. Радне станице се прикључују на мрежу саме поставнице која је повезана са 

заједничком мрежом целе станице Београд Центар као што је већ описано. Свака радна 

станица је опремљена са по два 27" монитора на столовима оператера а омогућено је и са 

сваког рачунара на мрежи коме је додељена ова функција. На свакој радној станици се 

инсталира апликациони софтвер који омогућава омогућава надзор у реалном времену и 

преглед локално снимљеног материјала. Овим софтвером је омогућена независност 

локалног система видео надзора од будућег Центра за безбедност, надгледање и 

информисање путника железничког чвора Београд.  

Комплетан систем видео надзора у станици Београд Ценатар и стајалишту Карађорђев 

Парк мора бити интеграбилан са централним системом предвиђеним у будућем Центру 

за безбедност, надгледање и информисање путника железничког чвора Београд. 
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15.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Телекомуникационих система и  инсталација стајалишта Карађорђев парк 

(Књига 85/2011-3) 
 

Стајалиште Карађорђев Парк је део функционалне целине одговарајућих система 

станице Београд Центар. 

Од телекомуникационих инсталација и система предвиђени су: 

 - заједничка комуникациона мрежа и телефонски систем 

 - систем видео надзора  

 - систем визуелног обавештавања путника  

 - систем озвучења 

 - сатни систем 

Сва предвиђена опрема и каблови су истих карактеристика као што је описано у 

одговарајућим поглављима у Књизи 85/2011-1 (Телекомуникациони системи и 

инсталације II, III, IV, V и VI перона и сењачког и дедињског потходника).  

Како постоје оптичке везе стајалишта и станице, предвиђа се коришћење четири 

синглмодна влакана за пренос података. Пројектована заједничка комуникациона мрежа 

комплекса станице Београд Центар се повезује са постојећом оптиком до стајалишта 

преко layer 2 свича у орману РО 1 као што је описано у Књизи 85/2011-1. Новопланирана 

концентрација ТК инсталација у стајалишту се на исти начин повезује са постојећом 

оптиком. 
 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
На стајалишту перона постоје системи видео надзора, визуелног информисања, озвучења 

и сатни систем. Разговором са представницима Железнице, утврђено је да се надзор и 

управљање камерама и снимање врше у станици Вуков Споменик. Узимајући у обзир 

жељу Инвеститора да се стајалиште опреми модерним телекомуникационим системима 

и повеже у функционалну целину са станицом Београд Центар, као и застарелост и/или 

неисправност постојеће опреме и инсталације, овим пројектом се предвиђа постављање 

нових система чији ће центри бити у станици Београд Центар. 
 

ВОЂЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
Дуж зида између перона каблови се полажу на хладно поцинковане перфориране 

кабловске носаче (пнк) димензија 200x60mm. Регали се постављају на конзоле које се 

постављају на сваких 2m кабловске трасе и причвршћују се за бетонску конструкцију 

објекта искључиво помоћу челичних типлова и одговарајућих поцинкованих завртњева.  

До опреме монтиране на конструкцију надстрешнице, на зидовима и плафонима каблови 

се воде кроз две инсталационе PVC цеви Ø 32 са уздужним шлицом за брзо затварање, 

које су причвршћене обујмицама. 

Уколико се у току извођења утврди да постављање каблова кроз предвиђене трасе није 

могуће, наћи најповољнију трасу тако да се не наруши функционисање система (да се 

испоштују максимална растојања узрокована падовима напона, семетњама и сл.) Пре 

постављања инсталације, очистити постојеће трасе где је то потребно.  

 

ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

Концентрацијa телекомуникационих инсталација у стајалишту Карађорђев Парк је орман 

за спољашњу монтажу РО 9.1 (600х600х1588mm) који се монтира на носећи зид 

степеништа испод степеништа.  
 

Орман се напаја са 230V / 50Hz мрежа/контактна мрежа/непрекидно напајање и уземљује 

проводником пресека 16mm² (видети део електроенергетских инсталација).  

Уз РО 9.1 се поставља орман електроенергетских инсталација (видети део 

електроенергетских инсталација). Око оба орман се поставља заштитна ограда. 
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Опремљен је оптичким панелом са splice касетама  за завршавање оптичких влакана на 

пигтејловима са SC конекторима и patch панелима са RJ45 конекторима. Од активне 

опреме, у орману се налази layer 2 PoE свич (24x10/100/1000TX i 4xSFP combo slots, 24 

POE ports (9PoE x 15,4W)) којим се, оклопљеним преспојним кабловима RJ45-RJ45 

Cat.6А, остварује веза са мрежном опремом у близини тако да је растојање између 

ормана и мрежне опреме (IP камере, информациони дисплеји) мање од 100m. 

Инсталација до камера и информационих табли креће кабловима U/FTP cat 6а са овог 

ормана.  
 

СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА 

Улога система видео надзора у стајалишту Карађорђев Парк је заштита 

телекомуникационе опреме за информисање путника постављене на перону и праћење 

кретања путника дуж перона.  

На перонима се, на конструкцију надстрешнице, монтирају спољашње камере преко 

носача. Dome камере које прате кретање путника дуж колосека су фиксне Day/Night HD 

камере са резолуцијом од 720р у антивандал изради и постављају дуж оба колосека. На 

нивоу објекта за продају карата на плафон се постављају три фиксне камере истог типа 

(контрола продаје карата, приступа платоу са улице и перона). По једна иста таква 

камера се поставља на сваком перону, на месту приступа. 

Карактеристике свих камера су детаљније одређене Предмером. Све камере се напајају 

преко PoE свичeва. 

Инсталација до камера се изводи у оквиру система заједничке комуникационе мреже 

U/FTP cat 6а кабловима од ормана РО 9.1. Камере се напајају преко PoE свича.  

Снимање у „алармном“ режиму се врши у пуној резолуцији. Снимљени материјал се 

преко рачунарске мреже прослеђује и складишти у станици Београд Центар где се и 

врши преглед и управљање снимљеним материјалом. Начин складиштења и прегледања 

снимљеног материјала је описан у Књизи 85/2011-1. 

Комплетан систем видео надзора у станици Београд Ценатар и стајалишту Карађорђев 

Парк мора бити интеграбилан са централним системом предвиђеним у будућем Центру 

за безбедност, надгледање и информисање путника железничког чвора Београд. 
 

СИСТЕМ ВИЗУЕЛНОГ ОБАВЕШТАВАЊА ПУТНИКА 

У складу са очекиваним потребама, у стајалишту Карађорђев Парк предвиђене су 

перонске табле. 

Све информационе табле су израђене у TFT технологији и повезују се у јединствени 

систем преко рачунарске мреже. За испис садржаја на таблама станице Београд Центар и 

стајалишта Карађорђев Парк, користи се база података са подацима о кретању возова 

која се заснива на реду вожње и ажурирању базе. Начин генерисања порука објашњен је 

у Књизи 85/2011-1, у поглављу ВИС. 

На сваком перону се поставља по једна двострана перонска табла (две перонске табле за 

спољашњу монтажу дијагонале 32" леђа у леђа). Двострана перонска табла се монтира 

преко једног носача (заједничког за обе табле) на носаче надстрешнице на местима 

постојећих табли.  

Инсталација до информационих табли изводи се у оквиру система заједничке 

комуникационе мреже кабловима U/FTP cat 6а који крећу са разделничког панела ормана 

РО 9.1 и завршавају се изводом са изведеним RJ45 конектором (растојање до уређаја 

мање од 100m). Информационе табле постављају се под нагибом од 15° у односу на зид.  

Напајање табли је са 230V / 50Hz (видети део електроенергетских инсталација).  

Могући изглед информационих табли је приказан у графичкој документацији.  
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СИСТЕМ ОЗВУЧЕЊА 
Пројектовани систем озвучења предвиђен је за пренос говорних информација о доласку 

и одласку возова на перону стајалишта Карађорђев Парк. 

За озвучење перона, дуж сваког перона предвиђени су бидирекциони звучнички 

пројектори који се постављају на зид на растојању око 7m. При крају перона, поставља 

се по један линијски звучник. Линијски звучници се постављају тако да се звучни талас 

простире неометано на висини око 2m од коте перона.  

Сви звучници су  дизајнирани тако да у оквиру своје прописане снаге могу да раде 

беспрекидно до 100 континуалних сати по (IEC 268-5) PHC стандарду. Пројектори 

испуњавају ЕН54 стандард. У краћим временским интервалима, у инцидентним 

ситуацијама звучници тестирано могу да раде и са дупло већом излазном снагом од 

прописане за сваки тип звучника. 

Линијски звучници су од челика, са алуминијумским кућиштем. Бидирекциони звучници 

су од алуминијума. 

Снаге појединих звучника су дате на једнополној шеми. Сви звучници на једном перону 

чине једну звучничку линију. У информационом смислу, сви звучници на стајалишту 

Карађорђев Парк представљају једну звучничку област. Сви звучници на перону су 

повезани на један појачавач снаге 240W који је смештен у ораман РО 9.1.  

Принцип функционисања система озвучења у стајалишту Карађорђев Парк приказан је 

на блок шеми озвучења, а објашњен у Књизи 85/2011-1, у поглављу Систем Озвучења. 

Преко IP Интерфејса постављеног у РО 9.1, преносе се генерисане поруке (оформљене 

преко ВИС-а у станици Београд Центар) и говорна обавештења преко позивних 

микрофонских станица из станице Београд Центар. Успостављањем Центра за 

безбедност, надгледање и информисање путника железничког чвора Београд биће могуће 

и дирекнто прослеђивање говорних обавештења преко позивне микрофонске станице из 

тог центра.  

Звучници који  припадају једној линији везују се паралелно. Инсталација ка звучницима 

изводи се кабловима LiYCY 2x1,5mm. Паралелно одвајање инсталације врши се у 

водоотпорним разводним кутијама. 
 

САТНИ СИСТЕМ 
Информација о тачном времену се "извлачи" из рачунарске мреже преко NT/AFNOR  

интерфејса постављеног у РО 9.1.  

Из РО 9.1 креће инсталација каблом Ј-Y(St)Y 2x2x0,8 паралелно до секундарних 

часовника.  

На стајалишту Карађорђев Парк предвиђени су секундарни аналогни часовници 

синхронизовани кодираним AFNOR сигналом. На сваком перону се предвиђа по један 

двострани часовник са унутрашњим LED осветљењем пречника Ø60. Сваки двострани 

часовник се монтира на носаче надстрешнице уз једну двострану информациону таблу. 

Напајање двостраног сата је са 230V / 50Hz (видети део електроенергетских 

инсталација).  
 

15.2 ТЕХНИЧКИ ОПИС
 

Електроенергетских инсталација стајалишта Карађорђев парк (Књига 85/2011-3) 
 

Главним пројектом електроенергетских инсталација стајалишта Карађорђев парк 

предвиђене су пратеће електричне инсталације за потребе система телекомуникација: 

 - систем видео надзора  

 - систем визуелног обавештавања путника  

 - систем озвучења 

 - сатни систем 
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За напајање електричних потрошача предвиђен је нов разводни орман RO-1. Орман је 

слободностојећи за спољну монтажу и постављен је поред ормана телекомуникација 

(RACK) испод степеништа. Ормани су ограђени жичаном оградом са вратима и бравом 

за закључавање како би се омогућио приступ само овлашћеним лицима. 

пруга, а у свему према важећим  SRPS прописима и стандардима. 

 

16. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

СПОЉНЕ ИНТЕРНЕ МРЕЖЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ (ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ КЊ. 87-2,87-3, 87-4 ,87-6, 87-8, 86-Ц И 87-10) 

(Књига   87/2011-1) Пројектовано решење 
 

Веза санитарног чвора перонског вестибила на постојећу водоводну и канализациону 

мрежу 

За смештај инсталација водовода, фекалне канализације, струје (јаке и слабе) и топловода 

пројектоване су 4 АБ галерије испод перона и колосека димензија 3.5/3.0 и то на 

стационажама: 

- Г1 0+224.97 (Н.Бгд),   

- Г2 0+092.75 (Н.Бгд),   

- Г3 0+028.53 (Н.Бгд),   

- Г4 0+ 103.92 (Раковица)  

Централне галерије су повезане са техничком етажом испод санитарног чвора иза VI 

перона док се ободне галерије завршавају са вертикалним шахтовима дим. 3 * 3 м иза 

потпорног зида на VI перону. 

У првом перону се све 4 галерије спајају подужном техничком галеријом  истих димензија. 

Дуж  свих галерија су на потребним местима пројектовани шахтови за прикључење 

инсталација монтираних кроз галерије. 
 

Интерна спољна водоводна мрежа 

Овим пројектом предвиђена је изградња дела интерне спољне водоводне мреже од 

прикључка на унутрашње инсталације санитарног чвора кроз галерију Г3 и Г(у I перону) 

до везе на постојећу водоводну прежу иза водомерног шахта код Поставнице. Траса 

цевовода иде у коридору кроз изведене галерије и кроз новопројектовану нову галерију 

испод I перона на платоу испред Поставнице. Ове деонице санитарног водовода се раде 

по коначном решењу према раније урађеној техничкој документацији ( књиге 87-3 и 87-

8). Постојећу привремену водоводну мрежу од челично поцинкованих цеви Ø80мм  од 

сан. чвора, дуж галерије Г3, до места скретања цевовода ка постојећем подходнику (иза 

III перона) као и део мреже од скретања у галерији Г3 до постојећег прикључка у 

Прокупачкој улици потребно је укинути. Пројектовани цевоводи се кроз галерије штите 

термоизолацијом на бази експандираног каучука потребне дебљине. 

 новопројектоване деонице водоводне мреже у галеријама су пројектоване од 

челичних шавних цеви са спољном и унутрашњом изолацијом према упутству и 

техничким прописима датим од стране ЈКП”БВК” и усвојени су следећи називни 

пречници: 

 

Ø60.3*2.3 мм  (Ø50), 

Ø88.9*2.9 мм (Ø80), 

Ø114.3*3.2 мм (Ø100), 
 

Mрежа интерне фекалне канализације 

Пројектованим решењем по коначном решењу из књиге 87-4 и  књиге 87-10, планирана 

је мрежа интерне фекалне канализације и то по траси кроз галерије Г3, Г(у I перону) и Г0 
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до везе на постојећу канализациону мрежу у дворишту БИП-а. Овом књигом је усвојено 

да : 

- задржава се постојећи цевовод дуж галерије Г3 од санитарног чвора до скретања 

цевовода између II и III перона. Део мреже од скретања у галерији Г3 до постојећег 

прикључка се укида. 

- Изводи се канализација Ø250мм – полиестерске цеви - у галерији Г3 од II перона 

до галерије у I перону, дуж галерије у I перону од Г3 до Го, дуж галерије Го и закључно 

са везом на постојећи ревизиони силаз Ф49 у дворишту БИП-а. 
 

Веза  инсталација канализације Поставнице на постојећу и пројектовану 

канализациону мрежу 

Постојећа интерна мрежа фекалне канализације Ø250 од Поставнице се превезује на 

новопројектовану интерну мрежу фекалне канализације у техничким галеријама.Траса 

новопројектоване  фекалне канализације иде од новог ревизионог силаза (узводно од 

постојећег)  на платоу испред Поставнице,  надаље кроз новопројектовану галерију у 

продужетку I перона. Новопројектована деоница је од полиестерских канализационих 

цеви Ø250 мм и везује се на споју Г1 и Г4 на интерну мрежу фекалне канализације Ø250. 

Трасе и нивелете цевовода су дефинисане ситуацијом, подужним и попречним 

профилима који су дати у графичким прилозима пројекта. Дуж трасе су на потребном 

растојању пројектовани фазонски комади са ревизионим отворима,  као и на свим 

хоризонталним и вертикалним преломима. 
 

Кишна канализација Ø600  

Обзиром да се низводна канализација Ø600 у Прокупачкој руши,  а реципијент је за 

сабирник на км 0+243 (ка Раковици), пројектована је деоница кишне канализације Ø600  

у II перону која се улива у низводни део каскадне грађевине SIV. Пад пројектоване 

канализације Ø600 износи Ј=2.25%. Траса и нивелета канализације је условљена 

положајем објеката у I перону тако да једним делом и изведена испод техничке галерије 

за смештај инсталација. На почетку изведене деонице канализације Ø600 изведен је 

каскадни ревизиони силаз у  који ће се улити пројектована кишна канализација. 

Планирана изградња нове галерије условљава делимично рушење горњег дела силаза до 

пројектоване коте  изнад пода галерије. Пројектом су усвојене полиестерске 

канализационе цеви  Ø600 које се ослањају на бетонске ослонсце. 
 

17. ТЕХНИЧКИ  ОПИС 

ПРЕДВИЂЕНЕ МОБИЛНЕ ОПРЕМЕ  ЗА 

ПОЧЕТНО  ГАШЕЊЕ  ПОЖАРА ПЕРОНА И ПОTХОДНИКА 

(Књига 89/2011-1) 

Сви апарати за гашење  пожара морају испуњавати опште захтеве из SRPS.Z.C2.020. 

Сви апарати за гашење  пожара морају бити испитани према SRPS.Z.C2.022 

У складу са Законом, понуђена опрема мора задовољавати све параметре који проистичу 

из датог описа, као и из карактеристика производа изабраног произвођача.  

 

-  Апарати за гашење пожара сувим прахом - S-9 и S-50A 
 

Ручни апарати за гашење пожара прахом, типа S-9, морају одговарати SRPS.Z.C2.035, 

Превозни апарати за гашење пожара прахом,типа S-50, морају одговарати SRPS.Z.C2.135 
 

18. ТЕХНИЧКИ ОПИС ИНФОРМАТИВНИХ СИСТЕМА СА 

ПИКТОГРАМИМА ЗА ОБАВЕШТАВАЊЕ И УСМЕРАВАЊЕ КРЕТАЊА 

ПУТНИКА II ПЕРОНА,СЕЊАЧКОГ ПОТХОДНИКА, ДЕЛОВА III,IV,V,VI 

ПЕРОНА И ДЕЛА ДЕДИЊСКОГ ПОТХОДНИКА 

(Књига 94/2011-1) 
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У склопу израде ентеријерског решења за простор испод плоче 105,00  потребно је 

урадити и информативни систем са пиктограмима за станицу Београд Центар. Овом 

фазом обухваћени су радови: на плочи 105, перонима II,III, IV ,V и VI  , у дедињском и 

сењачком подходнику.  

Предходна фаза - 2008  обухватила је III, IV перон и то на колосецима   5 , 6 , 7  и  

дедињски подходник  од осе 6- 6' 
 

ПЛОЧА - ПЛАТО НА КОТИ 105 

Путници из градског превоза долазе на коту 105 где добијају прве информације на 

тотемима постављеним испред паркинг простора и испред улаза у дедињски 

подходник.Испод надстрешнице постављен је самостојећи  ред вожње за долазеће и 

одлазеће возове. 

На овом простору на жичаној огради испред евакуационих излаза а према 

противпожарном пројекту ,постављене су табле 32/50цм  са обавештењем о правцу 

евакуације путника са железничке станице. 

8. Тотеми: су двострани, слободностојећи израђени од алуминијумских профила моделу 

Димензије тотема су, висина 3000мм, ширине  1080мм.Поставља се на бетонски 

постамент. 

6. Ред вожње:Самостојећи челични носачи убетонирани у терен .Висине 2.05м а  

унутрашње ширине 1.66м./мере узети према важећем реду вожње/.Плитку кутију за ред 

вожње  израдити од алуминијумских профила .Спољн страна витрине je од сигурносног 

стакла или стакло пресвучено анти-атак фолијом.Алуминијумске профиле спојити без 

видљивих шрафова са одговарајућим угловима системом хоризонталног или вертикалног 

паковања. У плитку витрину  фиксирати плакат са редом вожње.Витрина је са вратима , 

бравом и кључем.Витрина на платоу не мора да има додатно осветљење јер је плато 

осветљен. 

6.2а Ознака - излаз у случају опасности: алуминијумске плочице фиксиране за жичану 

ограду  или на улаз у правцу евакуационог излаза. 
 

ПЕРОН 

Путник са платоа силази на VI перон где добија прве информације о садржају на перону 

и усмерава путнике дуж перона у потходник. На перонима је постављено обавештење за 

путнике: број перона, број колосека, назив станице, ред вожње и знаци забране. 

Трокрако степениште на  перону служи и као противпожарни излази. 

1. Светлеће  перонске табле на челичним носачима, анкероване у бетонски стуб 

.Челични носач бојити  бојом fero mikaco тон тамно сиви по избору пројектанта./Урадити 

према већ постављеним светлећим таблама.Постојеће носаче префарбати истом бојом 

као и новопројектоване. Постојеће самоосветљене табле немају добро и равномерно 

осветљење па је извођач радова дужан да обрати пажњу на равномерно осветљавање 

табли са довољним бројем флуо цеви./ Светлеће табле са називом перона поставити 

између два стуба на челичном носачу фиксираном у бетон .Из носача извући извод за 

струју. 

2. Ред вожње: постављен на стуб ,димензије 1.12м а  ширине 1.66м./мере узети према 

важећем реду вожње.Плитку кутију за ред вожње  израдити од алуминијумских профила 

.Спољна страна витрине je од сигурносног стакла или стакло пресвучено анти-атак 

фолијом.Алуминијумске профиле спојити без видљивих шрафова са одговарајућим 

угловима системом хоризонталног или вертикалног паковања. У плитку витрину  

фиксирати плакат са редом вожње.Витрина је са вратима , бравом и кључем.Витрина на 

перону је  додатно осветљена. 
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4. Табле од пластифицираних алуминијумских профила окачене о челичне носаче 

који су  анкеровани о плафон. Челични носач бојити  бојом fero mikaco тон тамно сиви 

по избору пројектанта.На табле поставити рефлектујуће фолије  са могућношћу измене. 
 

5,6. Знаци упозорења. алуминијумске плочице са саморефлектујћом фолијом .Плочица 

је постављена на подлогу од елоксираног алуминијума а причвршћену за бетон 
 

ПОДХОДНИК 

4. Пластифициране алуминијумске табле са ал. лајснама причвршћене за бетонски зид 

подходника ,спојеви без видљивих шавова са одговарајућим ал угловима .На табле 

лепити саморефлектујуће фолије.Под подходника је у благом паду од коте 93.51 на II 

перону до коте 93.63 на VI перону.Самим тим димензије информационих угаоних табли 

које се постављају преко ентеријерски обрађеног зида се повећавају од II до VI 

перона.На VI перону је њена димензија 2.46цм до спуштеног плафона, на V перону је 

њена димензија 2.47цм до спуштеног плафона, на IV перону је њена димензија 2.52цм до 

спуштеног плафона, на III перону је њена димензија 2.53цм до спуштеног плафона, на II 

перону је њена димензија 2.56цм до спуштеног плафона.  

Сви  панои  су висине 240цм + /4-16цм/ зависно од пада подходника.Панои морају да 

прођу испод спуштеног плафона. 

5,6. Знаци упозорења. алуминијумске плочице са саморефлектујћом фолијом .Плочица 

је постављена на подлогу од елоксираног алуминијума причвршћену за бетон. 
 

19. ТЕХНИЧКИ ОПИС РЕКОНСТРУКЦИЈЕ  ДИСПЕЧЕРСКИХ УРЕЂАЈА И 

ЛОКАЛНЕ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ 

(Књига 95/2011-1) 

А ДИСПЕЧЕРСКИ УРЕЂАЈИ 

1 Унутрашњи уређаји 

1.1 Унутрашњи отправник возова 

Према Пројектном задатку и допуни пројектног задатка (допис бр. 20/2011-961 од 19 

10.2011.г.) формирају се два радна места унутрашњег отправника возова – унутрашњи 

отправник возова и помоћник унутрашњег отправника возова. и оба се опремају 

комплетним ТК пултом са свим везама које се концентришу на унутрашњег отправника 

возова -  види списак веза. ТК пулт унутрашњег отправника возова добија ознаку А
1
 пулт 

помоћника унутрашњег отправника возова добија ознаку В. 

На Nev водове и на Čv водове пултеви су везани такође само преко ЛБ преносника. 

На омнибус водове који се стичу у станици Београд Центар пултеви су везани преко ЛБ 

преносника са излучивачем позива. 

Због паралелног везивања на завршне водове, оба пулта су на исте прикључени преко 

транслатора Т3 2.000:5.000 Ω а водови су завршени отпорницима 600 Ω односно 1.200 Ω. 

На оба пулта су преко ЦБ преносника прикључени телефони на излазним сигналима 

колосека 3 до 10 (перони ll до Vl) ТИС2 до ТИС6, ТИС8 до ТИС12, на улазним 

сигналима ТУС 1 до ТУС 14 као и телефони у скретничким лирама  Т1, Т1а, Т10, Т11 и 

Т12. По накнадном захтеву инвеститора уређај се опрема и ЦБ преносницима за 

телефоне на излазним сигналима ТИС1 и ТИС5 за колосек 1 – перон l.  

Пошто се ЦБ преносници не могу везати паралелно, ормани свих телефона ТИС и ТУС 

(везе Усв и Исв) и телефони у скретничким лирама опремају се са два тастера означена 

                                                           
1
 Ради јасноће излагања латинична слова у тексту ће бити увек писана курзивом - italic 
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са А и В тј веза према пулту унутрашњег отправника возова (А) и према пулту 

помоћника унутрашњег отправника возова (В). 

1.2 Спољашњи отправник возова 

Према пројектном задатку и према технолошком решењу, у Фази I постоји један 

спољашњи отправник возова смештен на перону V који је надлежан за колосеке 3 до 10. 

Спољашњи отправник возова се опрема 27-мо делним ТК пултом – ТК пулт С. У Фази II 

на перону II биће постављен други спољашњи отправник возова који се опрема такође 

27-мо делним ТК пултом – ТК пулт D. У Фази II спољашњи отправник возова на перону 

II биће надлежан за колосеке 1 † 5 (смер према Новом Београд) а отправник возова на 

перону V биће надлежан за колосеке 6 † 10 (смер према Панчеву Главној и Раковици). 

ТК пулт D се испоручује већ у првој фази а централни уређај спољашњег отправника 

возова се опремама ЦБ преносницима за свих 12 перонских телефона. У првој фази је ТК 

пулт С ожичен за перонске телефоне РТ3 до РТ12. Када буде опремљен перон l ТК пулт 

С биће ожичен за перонске телефоне РТ7 до РТ12  ТК пулт D биће ожичен за перонске 

телефоне РТ1 до РТ6. 

Ради комуникације са особљем воза на перонима II,  III, IV, V и VI постављају се по два 

перонска телефона ТР како је приказано на цртежу бр. 12 (ситуација) и цртежу бр. 13 

(једнополна шема). Телефони су зидне изведбе (види Техничке услове тачка 8.1.1. Став 

4. Перонски телефони за перон l се испоручују али не могу да се уграде. 

Спољашњи отправник возова има директну ЛБ везу без излучивача позива са 

унутрашњим отправником возова – ТК пултом А и са помоћником унутрашњег 

отправника возова – ТК пултом В. 

ТК пулт С (D) има и директну ЛБ везу са централним диспечером саобраћаја 

Београдског железничког чвора и са централним диспечером саобраћаја пруге Београд 

Центар – Панчево Главна – Вршац. 

ТК пулт С (D) опремљен је везама са ЖАТ централом јавном ПТТ централом. 

1.3 Централни диспечер саобраћаја Београдског железничког чвора 

Систем централног диспечера саобраћаја Београдског железничког чвора мора да буде 

компатибилан са Сименсовим системом В14V јер су све станице и АПБ телефони чвора 

изведени у постојећој Сименсовој техници.  

Уколико према новом решењу СС уређаја телекомандни центар у станици Београд 

Центар преузме командовањем станица Панчевачки Мост, Крњача и Овча, све станице, 

телефони на улазним сигналима и излазним сигналима и телефони АПБ према 

Панчевачком Мосту и Панчево Главној биће скинуте са система ЦДС Београдског чвора 

и пребачене на централни диспечерски систем Београд Центар – Панчево Главна – 

Вршац – види следећу тачку 1.4. 

Све везе на ТК пулту ЦДС Београдског чвора приказане су на Блок шеми ТК пулта 

Београдског железничког чвора – цртеж 2011 – 853 – ЕЛЕ – К95/2011-1 – Ц06.  

1.4 Централни диспечер саобраћаја Београд Центар – Панчево Главна – 

(Вршац) 

Систем централног диспечера саобраћаја Београд Центар – Панчево Главна –(Вршац) је 

нови систем који треба да обухвати све прикључке ове пруге од Београд Центра до 

Панчево Главне (укључиво) а у будућности и све прикључке пруге Панчево Главна – 

Вршац  државна граница са Румунијом.  
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Све везе ТК пулта ЦДС пруге Београд Центар – Панчево Главна – (Вршац)  приказане су 

на блок шеми ТК пулта цртеж 2011 – 853-1 – ЕЛЕ – Кхх – Ц05. 

1.5 Централни диспечер електровуче Београд Центар – Панчево Главна – 

(Вршац) 

Диспечерски систем електровуче Београд Центар – Панчево Главна – (Вршац) је нови 

систем који обједињује све прикључке на прузи – станице и електровучна постројења и 

не мора нужно да буде изведен у техници компатибилној са Сименсовим системом В14Z. 

Предвиђено је међутим да се због упрошћавања услова испоруке за систем централног 

диспечера електровуче Београд Топчидер – Београд Центар – Панчево Главна – Вршац 

примени систем који је компатибилан са Сименсовим системом али В14V јер је 

четворожични пренос повољнији од двожичног.  

Све везе ТК пулта ЦДЕв пруге Београд Центар – Панчево Главна – (Вршац)  приказане 

су на блок шеми ТК пулта цртеж 2011 – 853-1 – ЕЛЕ – Кхх – Ц04. 

1.6 Постављање уређаја диспечерске и пружне телефонији у згради 

поставнице Београд Центар 

Сви пружни и диспечерски уређаји постављају се у просторији на првом спрату 

поставнице Београд Центар у којој се и сада налазе диспечерски уређаји у техници 

Сименс. Детаљи поставног нацрта, повезивања и каблирања као и замене постојећих 

уређаја новим биће обрађени у Монтажном пројекту који ради Извођач (Поз. 8.1 

Предмера и предрачуна).  

1.7 Напајање диспечерских уређаја 

Диспечерски уређаји се напајају из агрегата који је непосредно прикључен на мрежу 230 

V/50 Hz са резервом. Напојни агрегат садржи заптивену гел аку батерију која је 

конструктивно уклопљена у сталак за смештај уређаја.  

Напојни агрегат диспечерских уређаја у згради поставнице има додатно DС/DС 

конвертор за даљинско напајање телефона. 

2. Спољашњи уређаји 

2.1 Телефони на излазним сигналима ТИС 

Према пројектном задатку и допуни пројектног задатка (допис бр. 20/2011-961 од 19 

10.2011.г.) на сваком перону од II до VI  постављају се по два перонска телефона 

приближно на средини половине – приказано на цртежу бр.   13 - ситуација. По 

накнадном захтеву испоручују се још два перонска телефона. 

Телефонски ормани ТИС су зидне изведбе, постављени на перонском стубу цртеж бр. 13 

- ситуација. На сваком перону постављен је телефон за излазни сигнал прибрежног  

(прибрежних сигнала) – на цртежу 2011 – 853 – ЕЛЕ – К95/2011-1 – Ц01. приказано је 

како телефони одговарају сигналима. Значајно је приметити да телефони имају два 

тастера Isv - један за позивање ТК пулта А а други за позивање ТК пулта В. У упутству за 

моторовође треба да се пропише који ТК пулт се позива у редовном случају а када се 

позива резервна веза – ТК пулт В. Начин постављања и оријентација телефона на 

излазним сигналима дати су на цртежима бе. 13 и 14 а детаљи ће бити дати у монтажном 

пројекту диспечерских уређаја - Поз. 9.1 Предмера и предрачуна. Пошто кућиште 

телефона ТИС треба да се уклопи у архитектонско решење перона, боја ће бити 

непосредно договорена са пројектантом архитектонског решења перона. Према 

накнадном захтеву испоручују се још два телефона за излазне сигнале. 
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2.2 Телефони на улазним сигналима ТУС 

На свим улазним сигналима уместо постојећих ормана ТОУС постављају се нови ормани 

у антивандал изведби са два тастера Usv према ТК пулту А и ТК пулту В.. Нови 

телефони се постављају без обзира да ли већ постоји телефон у новој антивандал изведби 

управо због тога што сви телефони морају да имају два тастера  Usv. Пошто сигнали 

остају на својим местима могу се користити постојећи каблови. Изузетак чини само 

телефон на сигналу Вu93 који сада није уграђен и на његовом месту се налази стрелица 

која упућује на телефон Вu91. Уколико постоје слободне парице на сигналу Вu93 треба 

да се постави нови телефон а испод колосека треба поставити пролаз са цеви Ø110 mm. 

2.3 Перонски телефони ТП 

Перонски телефони су зидне изведбе, постављени су на стубу перона.  На телефону је на 

вратима јасно написано велико слово „Т“ црно на белој основи. Перонски телефон има 

само ЦБ везу са ТК пултом спољашњег отправника возова. Сваки од десет телефона 

повезан је посебним каблом ТК 59 М 3х4х0,6 са ТТ просторијом у згради поставнице 

Београд Центар. ТТ просторија повезана је да зградом спољашњег отправника возова 

каблом ТК 59 М 10х4х0,6. Начин постављања и оријентација перонских телефона дати 

су на цртежу ххх а детаљи ће бити дати у монтажном пројекту диспечерских уређаја Поз. 

9.1 Предмера и предрачуна. Пошто кућиште телефона ТИС треба да се уклопи у 

архитектонско решење перона, боја ће бити непосредно договорена са пројектантом 

архитектонског решења перона. Према накнадном захтеву испоручују се још два 

перонска телефона за l перон.  

2.4 Напајање спољашњих телефона 

Спољашњи телефони (ТУС, ТИС и ТП) напајају се даљински преко парице локалног 

кабла из DС/DС конвертора види тачку 2.7 Напајање диспечерских уређаја. 

Б ЛОКАЛНА КАБЛОВСКА МРЕЖА  

У станици Београд – Центар предвиђа се полагање локалне телекомуникационе 

кабловске мреже за повезивање диспечерских уређаја и опреме на перонима и излазним 

сигналима.  

На сваком перону (II-VI) постављају се по два перонска и по два телефона за излазне 

сигнале. Телефони на перонима  II, III, и IV покривају по два суседна излазна сигнала 

(цртеж бр. 12).  

Телефони се постављају на стубове конструкције перона и то: на лимену конструкцију 

маске стуба са спољне стране, или, са унутрашње стране (гледано од нулте осе, уколико 

је стуб без маске). Кућишта телефона постављају се на висини 1,5m (цртежи 14 и 15) и 

обележавају по прописима ЖС. 

20. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

ОСИГУРАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ БЕОГРАД ЦЕНТАР, РАСПУТНИЦЕ 

КАРАЂОРЂЕВ ПАРК И РАСПУТНИЦЕ ДЕДИЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ 

СИГНАЛНО- СИГУРНОСНИМ УРЕЂАЈИМА - ФАЗА 1 

(КЊИГА 96/2011-1) 
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ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ СА ОПИСОМ НАЧИНА ОСИГУРАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 

СТАНИЦЕ БЕОГРАД ЦЕНТАР 

1.3. САОБРАЋАЈНО - ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ 

Осигурање службеног места се врши електронским уређајем потпуне централизације са 

могућношћу задавања, остварења, контроле и разрешења возних и маневарских вожњи. 

Уређај мора поседовати пружне (унутар електронске поставнице) ETCS интерфејсe (за 

LEU-еуропетље, за LEU-еуробализе, и за RBC) који омогућавају накнадно увођење ETCS 

нивоа 1 или 2, без измена на електронској поставници, већ само уз уградњу додатне 

спољне опреме и каблова. 

Саобраћајно-технолошко решење видљиво је из одговарајућих цртежа у графичкој 

документацији (табеле зависности, плана каблова са распоредом спољних елемената 

осигурања, плана одсека). 

1.3.1. Обим и начин осигурања 

Осигурање станице Београд Центар сигнално-сигурносним уређајем ће се извести према 

следећој концепцији: 

Све скретнице (45) опремају се новим електропоставном справама и прибором за круто 

вешање на прагове. Постојећим осигурањем 18 скретница је опремљено старим 

електропоставним справама (скретнице бр. 1, 4, 6 и 10 на блоку 1; скретнице бр. 15, 16, 

21, 22, 22а, 31, 33 и 34 на блоку 2 и скретнице бр. 40, 41, 42, 43, 44 и 45 у распутницама). 

Скретница бр. 22а је привремена и предвиђена је њена демонтажа. Осим 6 скретница у 

распутницама које се не мењају, осталих 11 постојећих скретница се демонтира и 

замењује новим на истим локацијама. Уграђује се још 28 нових скретница (бр. 1а, 1б, 2, 

3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 38 и 39). 

Скретнице у распутници Дедиње бр. 44 и 45 су радијуса 1200 метара и за њих је 

предвиђена уградња по једног додатног контролника положаја скретничких језичака. 

Уграђују се и две исклизнице са прибором за причвршћење и електропоставним 

справама.  

Светиљке на свим главним сигналима, понављачима предсигналисања, граничним 

колосечним и маневарским сигналима биће од LED модула као и светиљке на 

показивачима правца и сигналним знацима 78 „Полазак“. Сви главни сигнали су са 

двозначном сигнализацијом. 

Сви улазни (Bu91, Bu93, Wu91, Wu93, Yu91 и Yu93), и заштитни сигнали (Wu92, Wu94, 

Yu92, Yu94, Uu91, Uu93, Uu92, Uu94, Su91, Su93, Zu91 и Zu93) и њихови понављачи 

(PPBu91, PPBu93, PPWu91, PPWu93, PPWu92, PPWu94, PPYu91, PPYu93, PPYu92, 

PPYu94, PPUu91, PPUu93, PPUu92, PPUu94, PPZu91 и PPZu93) се уграђују као нови на 1 

до 2 метра иза постојећих у смеру вожње. Од наведених сигнала само се Uu91, Uu93, 

Wu92, Wu94, PPWu91 и PPWu93 уграђују на стандардним бетонским темељима (S41), a 

сигнали и понављачи од стране Н. Београда Bu91, Bu93, PPBu91 и PPBu93 се уграђују 

такође на бетонским темељима и евентуално додатним анкерисањем за конструкцију 

моста. Остали наведени сигнали су са смањеном сигналном плочом и уграђују се на зид 

тунела. Заштитни сигнали Su91 и Su93 опремају се индикаторима правца који могу да 

покажу слово „B“ за вожње према Београд Центру и слово „R“ за вожње према 

Раковици. Заштитни сигнали Zu91 и Zu93 опремају се индикаторима правца који могу да 

покажу слово „B“ за вожње према Београд Центру и слово „P“ за вожње према Панчеву. 

Пријемно-отпреми колосеци бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, ће се опремити на оба краја 

излазним сигналима и сигналним знацима 78: „Полазак“. Излазни сигнали са 1, 2, 3, 8, 9 
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и 10, на страни према Панчеву и Раковици се опремају и показивачима правца који могу 

да покажу слово „P“ за вожње према Панчеву и слово „R“ за вожње према Раковици. 

Излазни сигнали на страни према Новом Београду Bo1, Bo2, Bo3, Bo4, Bo5, Bo6, Bo7, 

Bo8, Bo9, и Bo10, уграђују се на стандардним бетонским темељима, с тим што се 

уградња сигнала од Bo4 – Bo10 (7 комада) састоји од репарације стуба и радне корпе и 

уградње нове сигналне плоче са светиљкама, плоче уочљивости, ознаке, сигналног 

ормана са улошком и интерфејсом за прикључење бализе 1000/2000 Hz и 500 Hz, на 

старим бетонским темељима, са изузетком Bо8 који се уграђује на новом темељу. 

Излазни сигнал Bo3 уграђује се као комплетно нов, на новом темељу типа S31 у зони 

рампе перона II. Излазни сигнал Bo2 се уграђује као потпуно нов на новом темељу типа 

S31 између колосека 1 и 2, а излазни сигнал Bo1 на постојећем бетонском темељу и уз 

репарацију и коришћење постојећег стуба и радне корпе и уградњу нове сигналне плоче 

са светиљкама, плоче уочљивости, ознаке, сигналног ормана са улошком и интерфејсом 

за прикључење бализе 1000/2000 Hz и 500 Hz.  

За обављање маневарског рада у станици уградиће се маневарски сигнали за заштиту 

колосечног пута вожње M1 – M31 и маневра ће се обављати сигналисаним маневарским 

вожњама са управљањем са централне поставнице од стране оптправника возова.  

Сви маневарски сигнали на станичном блоку 1 уграђују се као нови, од којих 7 на новим 

темељима S11 (М1, M2, M3, М4, M5, М12 и M13) а осталих 8 на постојећим темељима 

(М6, М7, М8, М9, М10, М11, М14 и М15). 

Излазни сигнали на страни према Панчеву и Раковици Yo3, Yo4, Yo8 и Yo9 уграђују се 

на новој конструкцији вешањем о свод бетонске плоче на коти 105 и сви су нови. 

Излазни сигнал Yo5 се уграђује на новом темељу S31 уз коришћење постојећег 

(репарираних) сигналног стуба и радне корпе. Излазни сигнали Yo6 и Yo7 се уграђују на 

постојећим темељима уз коришћење репарираних стубова и радних корпи. Излазни 

сигнал Yo10 се уграђује на постојећој конструкцији за вешање о свод бетонске плоче на 

коти 105. Излазни сигнали Yo1 и Yo2 се уграђују као нови са вешањем о бетонску плочу 

на коти 105. Сви главни сигнали морају бити опремљени интерфејсним групама за 

прикључење бализе 1000/2000 Hz и бализе 500 Hz 

Сви маневарски сигнали на станичном блоку 2 се уграђују као нови, од којих 3 на новим 

темељима S11 (М24, M26 и M29), друга група од 6 комада (М22, М25, М27, М28, М30 и 

М31) на постојећим темељима S11, а осталих 7 (М16, М17, М18, М19, М20, М21 и М23) 

се вешају о свод бетонске плоче на коти 105, од којих за сигнал М19 већ постоји 

одговарајућа конструкција. 

Сигнални знаци 78: „Полазак„ (укупно 28) уграђују се испод сигналне плоче свих 

излазних сигнала без обзира да ли је сигнал на стубу или на висећој конструкцији (Yo1, 

Yo2, Yo3, Yo4, Yo5, Yo6, Yo7, Yo8, Yo9, Yo10, Bo1, Bo2, Bo3, Bo4, Bo5, Bo6, Bo7, Bo8, 

Bo9, и Bo10) или испод плоче понављача предсигналисања излазног сигнала (PPYo3, 

PPYo5, PPYo6, PPYo8, PPBo2, PPBo5, PPBo6 и PPBo9). Уколико на излазном сигналу 

постоји и показивач правца (Yo3, Yo8, Yo9 и Yo10) онда се сигнални знак 78 уграђује 

испод показивача правца, на истој конструкцији. 

За пријем возова на колосеке бр. 1, 2, 3, 8, 9 и 10 из правца Новог Београда уградиће се 

гранични колосечни сигнали GKYo1, GKYo2, GKYo3, GKYo8, GKYo9 и GKYo10. Сви 

гранични колосечни сигнали се уграђују вешањем о свод тунела према одобреном 

типском решењу. 

Описани начин осигурања омогућава потпуно обезбеђење улазних, излазних, пролазних 

и вожњи на позивни сигнал из свих смерова на станичне колосеке и са колосека на пруге 

према Шиду, Панчеву и Нишу. 
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1.3.2. Обележавање сигнала, колосека, скретница и одсека 

Скретнице су означене арапским бројевима од 1 до 45 у складу са тачком 3, чл.16 

Саобраћајног правилника 2. 

Улазни сигнали у станицу Београд Центар су означени са два слова и бројем: Вu91 и 

Bu93 за вожње од стране Новог Београда, Wu91 и Wu93 за вожње од стране распутницe 

Карађорђев Парк и Yu91 и Yu93 за вожње из правца распутнице Дедиње. 

Заштитни сигнали у распутницу Дедиње су означени са два слова и бројем: Zu91 и Zu93 

за вожње од стране Раковице, Yu92 и Yu94 за вожње од стране станице Београд Центар, 

Uu92 и Uu94 за вожње од стране распутнице Карађорђев Парк.  

Заштитни сигнали распутнице Карађорђев Парк означени су са: Wu92 и Wu94 за вожње 

од стране Београд Центра, Su91 и Su93 за вожње од стране распутнице Панчево Мост, и 

Uu91 и Uu93 за вожње од стране распутнице Дедиње.  

Излазни сигнали су означени са два слова и бројем који означава припадајући колосек. 

Прво слово  означава одговарајућу страну станице (“Y” или “B”), а друго слово “о” 

означава да се ради о излазном сигналу. Трећа ознака представља број колосека. 

Понављачи предсигналисања носе ознаку улазног/заштитног сигнала чији појам 

предсигналишу уз додатак слова PР као префикс, за означавање да се ради о понављачу 

предсигналисања. 

Означавање одсека извршено је на следећи начин: прво слово је увек “О” као ознака да 

се ради о одсеку. Друго слово означава ком елементу пута вожње тај одсек припада и то: 

“u” - улазни одсек, К колосек, S скретница. Трећи знак је или слово које представља 

ознаку стране станице за улазне и најавне одсеке, односно број припадајућег колосека 

или скретнице (једне или више) под одсеком. 

1.3.7. Табеле зависности 

Дате су на цртежима бр. 9 (коначна фаза). Овим табелама се дају услови за рад 

станичног уређаја код образовања и разрешења путева вожњи те су исте основа за 

израду апликативног софтвера сигурносне структуре електронске поставнице. Табела 

зависности дефинише и даје следеће услове: 

1. услове за формирање улазних, излазних и маневарских путева вожњи и њихову 
међусобну зависност (условљеност) 

2. потребне положаје скретница у путу вожње и путу претрчавања 

3. услове слободности колосечних и скретничких одсека у путу вожње и путу 
претрчавања и у бочној заштити 

4. услове индикативне и физичке бочне заштите 

5. сигналне знаке улазних, излазних и маневарских сигнала и предсигнала и њихову 
зависност 

6. услове за сигнализирање вожње за улаз са сигналним знаком 12а 

7. услове зависности са уређајима АПБ према суседним станицама  

Све улазне и излазне вожње задају се активирањем команде старта и циља. Једино се 

пролазне вожње, које се заправо и састоје из две вожње, задају из два дела: најпре се 

формира излазна вожња, а потом улазна (или обрнуто). 
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21. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II ПЕРОНА 
 

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ УЗ ПРОЈЕКАТ  РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПЕРОНА  I 

ПРОШИРЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ КОЛОСЕЧНИХ КАПАЦИТЕТА 

КЊИГА 74-1-А/I 
 

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ УЗ ИЗМЕНУ СЛОЈА ИСПУНЕ ИЗМЕЂУ ПЕРОНСКИХ 

ЗИДОВА У ГЛАВНОМ ПРОЈЕКТУ БР. 74-1-А 
 

На захтев Инвеститора, Београдског Железничког Чвора, у главном пројекту књига бр. 

74-1-А који је ревидован од стране Грађевинског факултета мења се слој стабилизације 

шљунка цементом и уместо њега ставља се лакоармирана бетонска плоча дебљине 

d=10cm армирана готовом мрежом Q  84, MB 30.  

Плоча лежи слободно ослоњена на слоју шљунка дебљине d=25cm.  

Бетонска плоча је монолитна целом ширином између перонских зидова док је дужине 

око 20m'. Предвиђају се радне спојнице у току бетонирања на сваких       5,0 m.  

Сама плоча није везана ни за један конструктивни елемент (метро, потходници, шахтови, 

галерије итд.).  

У прилогу овог сепрата главног пројекта, достављен је статички прорачун плоче.  

Између армиране плоче и тампон слоја шљунка предвиђено је да се постави пластична 

фолија која би спречила исцуривање цементног млека из бетона у шљунак а у исто време 

спречила подизање капиларних вода и њихово продирање испод плоче облоге перона.  

Због замене слоја стабилизације шљунка цементом који је био предвиђен дебљине 

d=20cm, са армираном плочом, дошло је до повећања количине песка односно до 

повећања висине насипа од песка d=10cm.  

Тампон слој шљунка остаје исте дебљине само подиже увис за d=10cm.  

Површинска обрада перона даће се у посебном пројекту.  

Детаљи дати у карактеристичном пресеку су оријентациони и подложни променама.  

Фиксна остаје кота горње ивице перона и положај армиране плоче.  

Због различите ширине перона на крајевима, готова арматурна мрежа се кроји на лицу 

места.  

Код постављања готових плоча арматуре вршити преклоп 20cm.  

Прекиде између плоча извести са размаком d=2,5cm. Плоче су повезане арматурном 

мрежом. Код бетонирања плоча поставити траке стиропора које остају у бетону.  
 

ТЕХНИЧКИ ИЗЕШТАЈ УЗ ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА ПЕРОНА IV ,V И 

VI ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ БЕОГРАД ЦЕНТАР КЊИГА 74-1А 
 

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 

Пројектним задатком је задат габарит нових перонских зидова који су исти за све пероне. 

Тај нови габарит је исти као и габарит перонских зидова за брзе пруге, како је приказано 

у карактеристичном попречном пресеку. Перонски зидови се изводе као монтажни 

дужине кампада L = 2,00m и као ливени на лицу места на оним деловима перона, где се 

монтажни елементи не могу поставити јер су перонски зидови саставни делови неке 

друге конструкције или су неодговарајуће дужине. Број и распоред појединих кампада и 

делова перонског зида који се лије на лицу места одређен је у диспозицији на бази 

урађеног синхрон плана свих објеката који се налазе на делу перона IV, V и VI.  

 

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

Уз Главни пројекат конструкције од перона II до стубова зграде у I  перону, између оса 

14-15' до коте 98,20 

- Реконструкција потходника I, на km 0+015  ка Раковици, од II перона до стубова   у I 

перону. 
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- КЊИГА 67Е6А/III (са кадицом конвејера)- 

- КЊИГА 67Е7А/III- 
 

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

за главни пројекат степеништа и конвејера на перонима V,IV, III и II и реконструкције 

делова потходника на km 0+015 ка Раковици, уз књиге 67Е6А/III и  67Е7А/III, које 

замењују ревидоване књиге 67Е6А/III и 67Е7А/III 

Пошто су се јавиле извесне измене на појединим деловима објеката то су за њих дата 

нова пројектантска решења, а највећи део објеката је остао непромењен.  

На перону V, десни степенишни крак је остао исти, док су леви крак и реконструкција 

дела подходника одстрањени из ових књига, тј. дати су у књигама 67Е3
В
/III,  67Е4

В
/III и  

67Е4
С
/III. 

Конвејери на перонима IV, III и II су остали исти као и степеништа на III и II перону, с 

тим што су на степеништу III  перона убачена метална врата за улаз у галерију кабловске 

електроинсталације.  

Реконструкција дела потходника IV перона је остала иста, док су реконструкције на III и 

II перону дате нове.  

Пошто су ревидованим књигама 67Е6/III и  67Е7/III одобрени делови пројеката за 

грађење и то за десно степениште V  перона; лева степеништа  III и II перона за 

конвејера   IV, III и II перона и за реконструкцију дела потходника  IV перона они би 

могли да се изводе. Да би се добила прегледнија ситуација за извођење, урађене су нове 

књиге 67Е6А/III и  67Е7А/III из којих су извучени сви сувишни и непотребни делови а 

убачена су нова пројектна решења реконструкција потходника на III и II перону.  
 

Овим делом пројекта су обухваћени следећи излази из потходника:  

- На перону V  уместо старог двокраког степеништа пројектована су два нова 

степенишна крака а део потходника између њих је реконструисан.  

- На IV перону на супротној страни од излазне рампе са степеништем, пројектован је 

конвејер.  

- На III перону на једној страни је уместо старог степенишног крака пројектован нови а 

на другој страни стари степенишни крак се руши а место њега је пројектован конвејер.  

Кроз горњу, раније изведену, сандучасту конструкцију подходника, пролази кабловска 

електро инсталација. Због спуштања нивоа новог перона за 41 cm потребно је ову 

конструкцију реконструисати, и уклопити је у заштитне зидове конвејера и степеништа.  

- На II перону, као и на претходном тј. перону  III пројектован је један степенишни крак 

на једној страни потходника, а другој страни руши се стари степенишни крак, а 

пројектован је конвејер сличан претходном конвејеру. Између степенишног крака и 

конвејера врши се реконструкција постојећег потходника, мало другачије од претходне.  

Постојећи потходник габарита L/Н = 7,00/2,70m је дебљине доње плоче и зидова 50 cm, 

од армираног бетона МВ 30, и горње плоче дебљине 55 cm од претходно напрегнутог 

бетона МВ 45.  

Реконструкцијом дела потходника на перонским деловима код сепенишних излаза и 

конвејера изведена је нова конструкција нешто виших габарита од потходника.  

Материјал тла у зони фундирања, на овој локацији је највећим делом лапор са 

лапоровитим кречњацима у дубљим слојевима и лапоровито глиновитим материјалима 

на мањим дубинама. Непоремећени лапоровити материјал као и кречњак је добар за 

фундирање, али се квалитет може смањити продором воде и механичким оштећењима, 

па је неопходна велика пажња и стручност извођења земљаних радова темеља.  

Израда темеља стубова 4II и 4III, који се подвлаче испод подходника, је предвиђена да се 

врши без рушења делова потходника, чиме се успева да се сачувају делови код перона III 

и II, што није био случај код перона IV, V и VI. 
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У условима извођења са парцијалним начином грађења на већ  раније делимично 

изведеној станици, по редоследу од VI  до I  перона, уз одвијање саобраћаја под 

посебним условима лако су могућа знатна оштећења тла, а временом и појаве воде.  

Поред бочних зидова потходника изведени су дренажни ровови а поред заштитних 

зидова конвејера и степенишних кракова нису предвиђени. Приликом реконструкције 

делова потходника водити рачуна да се дренажни одводи  не оштете, а кроз темеље 

стубова станичне зграде, провући одговарајуће цеви за одвод дренаже воде.  

Као заштита од могућег продора воде у простор потходника конвејера и степеништа, 

поред бетонске облоге предвиђена је, на спољним површинама, заштитна 

хидроизолација (НI).  

Све конструкције ових бочних излаза из потходника на пероне пролазе кроз стубове 

централне зграде, а одвојене су како од ових стубова, тако и од потходника 

дилатационим разделницама (водонепропусним). Стубови централне станичне зграде, 

оквирне конструкције потходника и бочни излази конструкције су на различитим 

дубинама фундирања са различитим оптерећењима тла. Уколикo     би ово изазвало 

различита слегања она не би смела бити већа од 1cm, у готовој конструкцији па треба 

нарочито водити рачуна о квалитету фундирања при извођењу. 

Конструкције конвејера су доста другачије па могу бити осетљиве на веће утицаје 

деформација температурног дилатирања и скупљања бетона, што је елиминисано 

њиховим разбијањем у мање делове и убацивање дилатационих разделница.  

Поред бочних зидова је шљунак или торкрет бетон са земљом из њега, а испод темељне 

плоче је, током дугогодишње експлоатације објекта могућа локална појава стања 

лошијег земљаног материјала него што се предвиђа геолошким елаборатом (компактна 

стенска маса).  

Према плану парцијалног извођења радова израђен је и одговарајући предмер радова, а 

овоме је претходила и одговарајућа израда планова оплата и арматура, у свему у 

сагласности са књигом 63. Овим пројектом су дате диспозиције делова објеката који су 

обрађени овим књигама.  

При изради овог пројекта у свему се придржавало Правилника 316 ЈЖ, Правилника о 

техничким нормативима за бетон и армирани бетон - ВАВ87, Правилника о техничким 

нормативима за темељења објеката и др. При изради овог пројекта коришћен је 

геомеханички елаборат рађен у ГП "Косовопројект", са допунама рађеним у ЦИП-у.  

 

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

Уз Главни пројекат конструкције од перона II до стубова зграде 

у  I перону, између оса 14-15', до коте 98,20 
 

- ПОТХОДНИК  I, НА km 0+015 КА РАКОВИЦИ 

КЊИГА 66I1/III 
 

- ПОТХОДНИК II, НА km 0+135 НОВОМ БЕОГРАДУ 

КЊИГА 67I1A/III 
 

Код оба потходника нису изведене горње плоче (на коти  - 96,27) са челичним носачима 

и перонским конструкцијама уз први колосек са којом чине статичку целину, а на којој 

се ослања перонски зид  II перона уз други колосек.  
 

КОНСТРУКЦИЈА ПОТХОДНИКА  I и II 

на делу испод колосека 2 и 1 и перона I 
 

Претходни делови потходника I као и потходника  II од  VI до  II перона су: 

правоугаоног пролазног габарита В/Н = 7,00/2,77m - све до колосека 2, када се врши 
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лучно проширење овог потходника, чиме се добија испод  I  перона проширени кружни 

простор.   

На целој својој дужини од перона VI до перона II и колосека 2 конструкција 

правоугаоног рамовског потходника МВ 30, доњом темељном плочом ослања се 

директно на глиновито-лапоровито тло преко слоја мршавог бетона, док се на делу 

колосека 1 и перона I  њено фундирање врши знатно ниже, на чврсто стеновито тло.  

На месту овог продубљеног фундирања доња плоча потходника се индиректно ослања на 

тло преко подужне техничке галерије правоугаоног габарита (ширине В=3,50 m, а 

променљиве висине мин Н=3,50m), и преко дебљег слоја облоге колектора који се налази 

испод галерије.  

Затворена рамовска АБ конструкција констатног пресека је монолитно спојена са делом 

потходника третираним овом књигом, тј. од ивице II перона до дилатације код стубова у 

I перону, (потходник I).  

Пошто је ова конструкција затвореног потходника раније изведена на овом делу, нешто 

дужа него што је овим пројектом предвиђена, то је потребно један њен део рушењем 

отклонити. На месту наставка дела срушеног потходника треба оставити неоштећену, 

испуштену подужну арматуру, како би могла да се изврши монолитизација старе и нове 

конструкције.  
 

На местима наглог проширења рама потходника извршен је прелаз ослањања горње тј. 

коловозне плоче на зидове, са укљештења на зглобу везу, док су остале везе 

хоризонталних и вертикалних зидова са укљештењем.  

Док је коловозна плоча у потходнику укљештена у два наспрамна зида (L=7,5m), на 

проширеном делу је такође укљештена у два наспрамна скривена челична носча 

(L=9,87m), али и на трећој, управној страни у ребро АБ перонског сандука. Зглобни 

зидни ослонци, на четвртој страни, дугачки су по око 1,00m и без значаја су за утицаје у 

плочи, па се коловозна плоча на овој страни може третирати као слободна, тј. без 

ослонца.  

Стубна платна правоугаоног попречног пресека, поред стубова зграде су такође 

оптерећени знатно мањим вертикалним оптерећењима него што им је носивост.  

Ови стубови мале висине нису третирани са извијањем, али могу да приме знатно веће 

хоризонталне утицаје него што их дају термичка дилатирања. Код свих стубова дата је 

зглобна арматура и ојачања врхова према статичком прорачуну.  

Зидови потходника и техничке галерије на делу потходника су третирани са вертикалним 

ослоначким реакцијама суседних плоча и хоризонталним земљаним притисцима.  

Арматура коловозне плоче у доњој зони између челичних носача се заваривањем спаја са 

њима, чиме се остварује препуштање 50% арматуре позитивних момената преко 

ослонаца.  

Арматура негативних момената коловозне плоче изнад челичних ослоначких носача 

прелази преко њих и континуално обезбеђује два суседна поља.  
 

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

Уз Главни пројекат конструкције од перона II до стубова зграде 

у  I перону, између оса 14-15', до коте 98,20 
 

- ВРТЛОЖНА КОМОРА - С1   - КЊИГА 67I4/III 

- ВРТЛОЖНА КОМОРА - С4   - КЊИГА 66I4/III 

 

Код ових вртложних комора нису изведени шахтови између првог и другог колосека, 

подести од челичних платформи као и део испуне од природног шљунка између  перона I 

и II. После извођења ових радова може се извести перонски зид  перона II уз други 

колосек  
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КОНСТРУКЦИЈА ВРТЛОЖНЕ КОМОРЕ S1 И  S4 

уз главни пројекат вртложне коморе S1 и S4 и везе са подужним колектором, 

техничком галеријом и рампом у  I перону 
 

Овим пројектима је обрађена конструкција вртложне коморе  S1 и S4 као и њено 

повезивање са подужним колектором, подужном галеријом и рампом. Вртложна комора 

(вртложница) служи за пресипање воде из горње попречне колекторске цеви у главни 

колектор уз смањење енергије воде. Због велике ерозивне моћи воде при кретању са 

више на нижу коту, кроз вртложницу потребно је прелаз воде заштитити на абање, а то је 

прдмет другог пројекта, који ће бити дат од Завода за геотехнику.  

Изнад подужне техничке галерије се налази рампа, тј. потходник испод I перона.  

Техничка галерија у I перону , је габарита ширине 3.50m са променљивом висином  од 

Hmin=3.50m и са подом у нагибу 1%. Испод ове техничке галерије је подужна 

колекторска цев  пречника Φ1400 такође са падом 1%, на највећем делу истим као и код 

подужне техничке галерије и која је нижа од попречних колекторских цеви, па је на 

месту повезивања попречних и подужне колекторске цеви урађена бетонска 

конструкција вртложнице са предвиђеном марком бетона MB10, а простор између 

вртложнице и подужне галерије испуњен је бетоном марке MB15. Сама вртложница је 

конструкција у облику квадра у коју је уграђено једним делом завојито хидротехничко 

корито, према пројекту заавода за хидротехнику, чији профил зависи од профила цеви 

попречног колектора. Изнад њега се налази ревизиона просторија у коју се силази 

шахтовским отвором кроз темељну плочу из техничке галерије. Подужна галерија је 

урађена од бетона MB30, а овим пројектом  је обухваћен део подужне галерије на коме 

се излазна колекторска цев из вртложнице улива у подужни колектор. На овом делу је 

изнад подужне колекторске цеви до темеља подужне галерије урађена испуна од бетона 

MB15, која је од ивице колектора до спољне ивице галерије урађена у потребном нагибу.  

Део техничке подужне галерије који је у саставу са вртложницом се слично армира као и 

део који је ван овог дела. На овом делу је вртложница арматурно повезана са подужном 

хидротехничком галеријом.  

Пад техничке подужне галерије од 1% је од вртложнице S1 према S2.  
 

Део подужне техничке галерије у I перону повезан је са попречном вртложницом S1, а 

одвојен је водонепропусном дилатацијом од суседног подужног дела.  

Код отвора у зидовима вртложне коморе где у њу улази цев су предвиђена ојачања 

додатним армирањем.  
 

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

Уз Главни пројекат конструкције од перона II до стубова зграде 

у  I перону, између оса 14-15', до коте 98,20 
 

- ВЕЗА ПОПРЕЧНЕ ГАЛЕРИЈЕ G1 СА ПОДУЖНОМ И РАМПОМ   - КЊИГА 67I3/III 
 

- ВЕЗА ПОПРЕЧНЕ ГАЛЕРИЈЕ G4 СА ПОДУЖНОМ И РАМПОМ   - КЊИГА 66I3/III 
 

Код ове попречне галерије - нису изведене поклопне плоче на шахтама и део испуне 

између I и II перона.  

После извођења испуне од шљунка између I и II перона може се извести перонски зид II 

перона уз други колосек.  
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ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

уз главне пројекте, веза попречних техничких галерија G4 i G1 , са подужном 

техничком галеријом у I  перону 
 

Раније испројектоване попречне техничке галерије G1, G2, G3 и G4 књигама  69B/III, 

69B1/III и  69B2/III су са слободним габаритом    b/h = 3.000/3.50m са дебљином зидова 

40cm. За ове попречне галерије дати су главни пројекти до ивица перона  II према 

колосеку 2, а њихов наставак и спајање са техничком галеријом у  I перону се даје 

главним пројектом. Овим пројектом је обухваћено спајање галерије  G1 са подужном 

галеријом у I перону.    

Код галерије G4  попречна галерија се не продужава попречно и на другу страну у односу 

на подужну галерију.  

Део подужне галерије у I перону  повезан је са попречном G4  а одвојене је 

водонепропусним дилатацијама од суседног подужног дела.  

Доња темељна плоча техничке галерије се фундира преко бетона испуне MB 15.  

Бетон темељне (доње) плоче и бочних зидова предвиђен је од MB30, од хидротехничког  
 

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

Уз Главни пројекат конструкције од перона II до стубова зграде 

у  I перону, између оса 14-15', до коте 98,20 
 

- ДЕО ТЕХНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ И РАМПЕ - I ПЕРОНА КОД СТУБОВА 11-5  -  
 

- КЊИГА 66I2/III И КЊИГА 66I5/III 
 

Потходничка рампа, техничка галерија и хидротехничка цев (колектор) воде се (једна 

испод друге), дуж I перона, између 1. колосека и стубова зграде кроз заједничку 

вертикалну армирно бетонску сандучасту конструкцију и различитих су дужина. Дужина 

рампе између крајњих излазних тачака на перону код стубова 14 и 15' је 

LR=207.62+235.73=443.35m, мерено по оси рампе и између G4 и G1 је 

LG=170.61+172.63=343.24m. Дужина колектора дуж I перона, између S4 и S1 је 

LS=144.79+159.73=304.52m. 

Рампа је на највишем нивоу, а налази се непосредно испод перонског сандука, на делу од 

оса стубова 9 до 10', где је у хоризонтали са котом 93.60, а на крајњим деловима између 

оса 9 и 14, као и оса 10' и 15',  је у нагибу 7%. Ови крајњи делови рампе, напуштају 

позицију поред колосека 1 и прелазе у нови положај, између стубова зграде подужних 

оса XI и XII. Код излаза на перон I, коте 98.20, рампе су отворене са горње стране. 

Подужне рампе повезују пртљажне потходнике, перон I и доњи станични трг, а 

међусобно су одвојене код метро коридора. 

Подужна техничка галерија је испод рампе, а простире се дуж I перона између оса 

стубова 11 и 11' где се налазе спојеви са њом, крајњих попречних галерија G4 и G1. 

Између оса 1-2 и оса 1'-2' су спојеви са њом још две попречне техничке галерије G2 и G3, 

а галерија G0 се налази између стубова 2'-3'. 

Правоугаони попречни габарит подужне техничке галерије је ширине 3.50m са 

променљивом висином габарита Hmin=3.5m, пошто јој је под у подужном нагибу 1%, са 

2 каскадна скока. 

Подужна хидротехничка цев, тј. колектор, је на најнижем нивоу, а налази се испод 

техничке галерије и простире се дуж I перона између оса 9 и 10', где се налазе спојеви са 

њом, крајњих попречних хидротехничких цеви, са вртложним објектима S4 и S1. Између 

оса 3 и 2 и 2' и 3' су вртложнице S3 и S2, такође за спајање попречних хидротехничких 

цеви. 

Подужни колектор је у паду 1% од S4 ка S3, а од S1 ка S2 је такође у паду 1% колики је и 

пад техничке галерије. 
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Ова висока подужна AB сандучаста конструкција, за пролаз рампе и техничке галерије са 

колектором испод темељене плоче је укопана у терен. На страни преме колосеку 1 са 

котом ГИШ-а 97.60 укопана је до висине застора, 15cm ниже од ГИШ-а, тј. до коте 

97.45m. 

На страни према стубовима зграде дуж перона, конструкција је са различитим дубинама 

укопавања. На делу између стубова 1-0-1' , где је предвиђено постављање стајалишта 

будућег трамвајског саобраћаја, коначна висинска кота укопавања је 85.00, са 

денивелацијом H=12.45m, а привремена кота укопавања 88.50m даје H=8.95m. 

На делу између оса 3-1 и 1'-3', кота укопавања је 90.00m и H=7.45m. 

На делу од оса 10-3 и од 3'-11', кота укопавања је 93.60 са денивелацијом H=3.85m. 

Највећа денивелација терена са једне и друге стране сандучасте конструкције је 12.45m 

на трамвајској станици, између оса 1-0-1', чија се зона може проширити чак и на део 3-0-

3', уколико се буде реализовао трамвајски коридор и проширило коришћење суседних за 

сада неискоришћених подземних простора. 

Висине AB сандучастих конструкција, измађу нивелете колектора и коте застора 97.45m 

су различите дуж перона. Највећа висинска разлика је код стубова 2' и 3', H=97.45 – 

81.85=15.60m. 

Код стуба 1' - H=97.45-83,91=13,54m, код 3'- H=11.94m, код 5'- H=11.62m, код 9'-

H=11.10m, а код стуба 1- H=13.12m, код 3- H=12.28m, код 5- H=11.97m, код 9- 

H=11.93m. 

Цела конструкција подужне потходничке рампе и техничке галерије са хидротехничком 

цеви испод, је у зони железничких колосека па саобраћајно оптерећење на њу делује 

динамички. Са друге стране, стубови станичне зграде, са конструкцијом зграде и кровом, 

не смеју бити под утицајем динамичких вибрација, па су дилатационо одвојени 2-10cm 

од сандучасте вишеспратне конструкције рампе и галерије, осим у зони темеља, где су 

раздвојени терисаном хартијом 1mm дебљине, или чак нису раздвојени кад је у питању 

бетонска испуна  MB 15 око хидротехичке цеви. 
 

Горња површина коловозне плоче (код колосека 1), заштићује се хоризонталном 

хидроизолацијом од једног хладног премаза битулитом, три врела премаза битуменом и 

два слоја КОНДОР 4, са заштитом од ситнозрног бетона MB30, дебљине 5cm, армираном 

жичаном мрежом Ø3mm/4cm. поставља се преко слоја за пад маx d = 10 cm. 

Доња, темељна плоча подужне техничке галерије изводи се преко хоризонталне 

хидроизолације од једног хладног премаза битулитом, три врела премаза битуменом и 

два слоја КОНДОР 4, са ситнозрном бетонском заштитом d = 2 cm, одозго. 

Бочни зидови су са спољне стране изоловани вертикалном хидроизолацијом од једног 

хладног премаза битулитом, три врела премаза битуменом и два слоја КОНДОР 4 са 

заштитом од зида од опеке на кант у цементном малтеру    d = 7cm. 

Бочни зид техничке галерије, који је одмакнут од стуба 10 cm, а изводи се пошто је стуб 

на висини зида већ изведен, може се градити ако му као оплата поред стуба послужи 

нека мека испуна (тервол), на којој ће се нанети пројектована вертикална 

хидроизолација. 

Бетон темељне (доње) плоче и бочних зидова техничке галерије предвиђен је од MB 30, 

од хидротехничког водонепропусног бетона B2, док су остали делови само од MB30. 

Сви радни прекиди при бетонитању хидротехничког бетона B2, изводе се као 

водонепропусни, уграђивањем гумених трака производње "Рекорд" - Раковица. 

Поред бочних зидова потходника и метроа изведени су дренажни ровови, а поред 

заштитних зидова рампи и техничких галерија нису предвиђени дренажни ровови већ 

шљунчане призме. 

Хоризонталнa хидроизолација испод темељне плоче се поставља на суву равну 

површину подложног бетона d = 10 cm, MB 10, коју треба извући бочно и повезати са 

вертикалном хидроизолацијом зидова.  
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Вертикална хидроизолација зидова се изводи лепљењем на глатку површину армираног 

торкрет бетона или на зиду од опеке на кант, или постављањем на AB глатку површину 

конструкције. 

Хидроизолација се изводи на глатку и суву површину. Уколико се ради у влажној 

средини, сува бетонска површина се добија пенетрацијским премазом или другим 

погодним начином спречавања продора и одстрањивања влаге. У подземној води врши 

се спуштање нивоа воде за минимум 30cm испод суве површине.  

Израда колектора се може вршити након што се изведу темељи и доњи делови стубова 

станичне зграде, или истовремено са њима. Делови конструкција техничке галерије и 

рампе, код стубова зграде, се изводе после израде стубова до коте 98.20, а на деловима 

између стубова  могу чак и раније. 

Попречни пресеци ових конструкција типа II су слични са пресецима типа I између оса 

3-3' , а разлика је у томе што су конструкције типа II знатно мањих висина па имају и 

мање дужине конзолних полица. Армирање ових конструкција типа II је такође вршено 

са смањеном количином арматуре која је одговарајућа приложеном статичком 

прорачуну.  

Овде је потребно ојачање тла цементном стабилизацијом испод конструкције око 

подужног колектора као и са обе бочне стране до висине горње конзоле, на страни 

колосека, до висине темељне плоче суседних просторија на супротној страни од 

колосека.  

На овај начин, путем стабилизације суседног околног тла, подужна конструкција рампе и 

галерије добија потребну стабилност на клизање и превртање.  
 

22. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ ГРАДИЛИШНИ ПУТ 

КЊИГА 74/2011-1-ЕЛ 
 

На коридору колосека 3. и 4. постоји градилишни пут који је повезан са постојећим 

путем између оса 7 и 8 који се изградњом колосека 3. и 4. и II перона укида. 

Овим елаборатом предвиђена је изградња градилишног пута у коридору колосека бр.1. и 

бр.2. за потребе извођења радова I фазе према Књизи 74/2011-1.  

Изградња градилишног пута могућа је након завршетка недовршених бетонских 

конструкција на коридору колосека бр.1 и бр.2 и делимичне изградње  I перона.  

Изградњом дела незавршених бетонских конструкција обухваћено је и насипање 

песковитим шљунком до коте 96.55 у зони објеката са потребним збијањем 

(Ev2≥25МN/m2).    

На делу доградње коловозне конструкције збијање подтла извршити до модула 

деформабилности Ev2≥25МN/m2. 

На местима где је елаборатом предвиђена уградња слоја од песковитог шљунка након 

збијања мора имати захтевану збијеност од Ev2=45МN/m2. Горњи слој шљунка мора 

имати попречни нагиб 2% ка перону I, према попречним профилима из елабората.  

Где је технички могуће између перона I и II према овом елаборату на коти 96.55 уграђује 

се слој од дробљеног каменог агрегата фракције 0/31mm као завршни слој коловозне 

конструкције градилишног пута.  

На коловозној конструкцији од дробљеног каменог агрегата захтевани модул 

деформабилности је Ev2≥60МN/m2.  

Делове бетонских плоча који се граде или су већ изграђене на коридору колосека бр.1. и 

бр.2. потребно је заштитити и оспособити за друмска возила уколико се провером утврди 

да немају потребну носивост што није предмет овог елабората. Уколико је потребно на 

местима поставити одговарајућа ојачања изведених конструкција.   
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Елаборатом није превиђено уклањање постојећег крана и кранске стазе као и уклањање 

постојеће скеле након изградње плоче на коти 105 и исто је обавеза извођача радова који 

је исте и монтирао. 

Постојеће шахтове већ изграђених вртложних комора задржати у постојећем стању за 

потребе градилишног пута између колосека бр.1 и бр.2 а у II фази (Свеска 2 Пројекат 1. и 

2. колосека) у свему их треба изградити према пројектима наведених вртложих комора у 

оси између колосека бр.1 и бр.2.   

Уређење платоа испред поставнице предмет је посебног пројекта и није обухваћено овим 

елаборатом.  
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2. Рок за извршење услуге  
 

Крајњи рок за извршење услуге техничког прегледа изграђених капацитета за пријем, 

отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици  Београд Центар - фаза 1  

не може бити дужи од 20 календарских дана рачунајући од дана  закључења 

уговора. 
 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75 и 76. ЗАКОНА  О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. Услови за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона о јавним 

набавкама, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама); 

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) 

Закона о јавним набавкама); 

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) Закона о јавним набавкама); 

              4)   Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је  

                     предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 

                     прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона о јавним набавкама)-  да понуђач у 
                     складу са Законом о планирању и изградњи поседује Решење  

                     Министарства о испуњености услова за израду техничке документације  

                     и / или извођење радова, и то: 

1. П141Г2 или И141Г2 

2. П142Г1 или И142Г1 

3. П141Е1 или И141Е1 

4. П141Е4 

                     
 5)     Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе 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 (члан. 75.ст. 2. 

         Закона о јавним набавкама). Обрасци изјава дати су у конкурсној 

         документацији. 
           

   1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити  додатне 

 услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона о јавним 

набавкама, и то: 
 

1) Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним                

финансијским капацитетом и то:   
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 да је остварио промет у претходне три године (2012, 2013. и 2014. - збирно) у 

износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, 

 да претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014) није пословао са 

губитком, 

 да у последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за 

подношење понуда, није био у блокади. 
 

2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом тј. да је у периоду од 

5 (пет) година пре објављивања Позива за подношење понуда, извршио услугу 

техничког прегледа најмање 3 (три) објекта, за које је грађевинску дозволу издало 

надлежно Министарство Републике Србије.  

3) Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом за учешће у 

поступку предметне јавне набавке тј. да има у сваком моменту на располагању 

одговорне извршиоце, носиоце личних лиценци,и то: 

 302 или 401 

 310 или 410 

 312 или 412 

 314 или 414 

 315 или 415 

 330 или 430 

 350 или 450 

 351 или 451 

 353 или 453 

 352 или 353 или 453 
 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 

а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке 

који ће извршити преко подизвођача. 
 

Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 

набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона 

понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке. 
 

Понуђач је дужан да и за подизвођача  достави Изјаву о испуњености услова из члана чл. 

75. ст. 2. овог закона. 
 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана 

групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова. 
 

Понуђач је дужан да за сваког члана групе  достави Изјаву о испуњености услова из 

члана чл. 75. ст. 2. овог закона. 
 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
 

Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем Изјаве 

(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, дефинисане овом 

конкурсном документацијом,осим услова из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона о јавним 

набавкама.   
 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 

Лице уписано у регистар понуђача код установе надлежне за регистрацију није 

дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из 

члана 75. став 1. тачка (1) до (4) Закона о ЈН. У том случају понуђач је у обавези да 

у понуди наведе интернет страницу на којој су напред наведени подаци јавно 

доступни.  

Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен 

овим законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 

страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Испуњеност услова из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности, и то да  поседује  лиценце:   

1. П141Г2 или И141Г2 

2. П142Г1 или И142Г1 

3. П141Е1 или И141Е1 

4. П141Е4 

понуђач доказује достављањем копије Решења  издатог од стране Министарства  

надлежног за послове грађевинарства. 
  

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом 

Наведени услов доказује се на следећи начин:  

Уколико је понуђач правно лице, доставља:  

 Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за 

претходне три обрачунске године. Уколико Извештај о бонитету Агенције за 

привредне регистре не садржи податке о блокади рачуна 6 месеци од дана 

објављивања позива за подношење понуда, понуђач је дужан да докаже да 

није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је 

објављен позив прилагањем и Потврде о броју дана неликвидности коју издаје 

Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и 

унос основа и налога - Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;  

Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води пословне књиге 

по систему простог/двојног књиговодства, доставља:  

 Биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на 

доходак грађана на приход од самосталних делатности, издате од стране 
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надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање 

делатности за три године (2012., 2013. и 2014. годину);  

 потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – 

текућем рачуну за три године (2012., 20123. и 2014. годину).  

Уколико претходно наведени документи за предузетника не садрже податке о блокади за 

последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да 

докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је 

објављен позив прилагањем и потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна 

банке Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога - 

Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;  

 

У случају подношења заједничке понуде, задати услов да понуђач у претходне три 

обрачунске године (у 2012., 2013. и 2014. години) није пословао са губитком, чланови 

групе понуђача испуњавају тако што сваки члан групе понуђача испуњава задати услов.  

У случају подношења заједничке понуде, задати услов да понуђач није био у блокади 

чланови групе понуђача испуњавају тако што сваки члан групе понуђача испуњава 

задати услов.  

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о 

финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов. Послови који се 

поверавају   подизвођачу немогу прелазити 30% укупне вредности набавке.  
 

2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом 
           
           Доказ: Наведени услов доказује се достављањем доказа за сваки објекат наведен у 

референц листи (понуђачи сами треба да сачине референц листу, са уписаним подацима 

о референтним објектима: назив и врста припадајуће инфраструктуре) – референтни 

објекат (сви докази морају бити из траженог периода: 3 године пре објављивања Позива 

за подношење понуда), и то:  

 фотокопија решења о формирању комисије или уговор о вршењу Техничког прегледа 

издате од стране надлежног Министарства или Наручиоца 

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају 

задати услов о пословном капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан 

је да сам испуни задати услов о пословном капацитету.  

          3) Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом 

Доказ: Наведени услов доказује се достављањем:  

 Личне лиценце одговорних вршиоца услуге техничког прегледа, који ће Решењем 

бити именовани за вршење услуге у предметној јавној набавци. 

Потврде ИКС-а, издате након датума објављивања позива за подношење понуда, да 

су одговорним вршиоцима услуге техничког прегледа - чије су личне лиценце 

приложене и који су пријављени у понуди, исте важеће;  

 Доказе о радном ангажовању носилаца личних лиценци: Фотокопију радне 

књижице (за ангажоване који су запослени код понуђача на неодређено време), 

односно копије уговора о радном ангажовању лица (уговор о раду на одређено 

време, уговор о обављању привремених и повремених послова и сл.);  

Уколико се одговорни вршиоци услуге техничког прегледа ангажују по основу 

уговора (уговор о раду на одређено време, уговор о обављању привремених и 

повремених послова и сл.), потребно је у самом уговору навести да се носилац личне 
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лиценце ангажује за вршење услуге техничког прегледа на објекту у предметној јавној 

набавци, у супротном понуда ће се одбити као неприхватљива.  

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају 

задати услов о кадровском капацитету, уколико понуђач наступа са подиизвођачем, 

дужан је да сам испуни задати услов о кадровском капацитету. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 

органа те државе.  

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе.  
 

Наведене доказе о испуњености услова (обавезних и додатних) понуђач може доставити 

у виду неоверених копија. 
 

Чланом 79. став 2 ЗЈН („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) предвиђено је да je, 

ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац 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. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. 
Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа 

уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних 

набавки код тог наручиоца. 
 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 
 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 
 

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.  
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3. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОНУЂАЧА / ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

Изјављујемо Наручиоцу – "Инфраструктура железнице Србије" ад, Београд,  Немањина 

6, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да  

 

____________________________________________________________________________ 

(уписати назив и адресу) 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности – Услуга техничког 

прегледа изграђених капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у 

железничкој станици  Београд Центар - фаза 1, број јавне набавке ЈН МВ 1/2015, из члана 

75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), а у 

складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 

14/15 и 68/15) и конкурсном документацијом за предметну јавну набавку. 

 

 

 

 

Датум  Печат и потпис овлашћеног 

лица 

   

   

 

 

Наручилац упозорава Понуђача да је давање неистинитих података у понуди и 

необавештавање Наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорност, у 

смислу члана 170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 

82. став 1. тачка 3) ЗЈН. 

 

Напомена: Чланом 234а Кривичног законика („Сл. глaсник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - 

испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012 и 104/2013) је предвиђено да 

одгoвoрнo лицe у прeдузeћу или другoм субjeкту приврeднoг пoслoвaњa кoje имa 

свojствo прaвнoг лицa или прeдузeтник, кojи у вeзи сa jaвнoм нaбaвкoм пoднeсe 

пoнуду зaснoвaну нa лaжним пoдaцимa, или сe нa нeдoзвoљeн нaчин дoгoвaрa сa 

oстaлим пoнуђaчимa, или прeдузмe другe прoтивпрaвнe рaдњe у нaмeри дa тимe утичe нa 

дoнoшeњe oдлукa нaручиoцa jaвнe нaбaвкe, кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт 

гoдинa. 
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4. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

Изјављујемо Наручиоцу – "Инфраструктура железнице Србије" ад, Београд,  Немањина 

6, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да  

____________________________________________________________________________ 

(уписати назив и адресу) 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности – Услуга техничког 

прегледа изграђених капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у 

железничкој станици  Београд Центар - фаза 1, број јавне набавке ЈН МВ 1/2015, из члана 

75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), а у 

складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 

14/15 и 68/15) и конкурсном документацијом за предметну јавну набавку. 

 

 

 

 

Датум  Печат и потпис овлашћеног 

лица 

   

   

 

 

Наручилац упозорава Понуђача да је давање неистинитих података у понуди и 

необавештавање Наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорност, у 

смислу члана 170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 

82. став 1. тачка 3) ЗЈН. 

 

Напомена: Чланом 234а Кривичног законика („Сл. глaсник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - 

испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012 и 104/2013) је предвиђено да 

одгoвoрнo лицe у прeдузeћу или другoм субjeкту приврeднoг пoслoвaњa кoje имa 

свojствo прaвнoг лицa или прeдузeтник, кojи у вeзи сa jaвнoм нaбaвкoм пoднeсe 

пoнуду зaснoвaну нa лaжним пoдaцимa, или сe нa нeдoзвoљeн нaчин дoгoвaрa сa 

oстaлим пoнуђaчимa, или прeдузмe другe прoтивпрaвнe рaдњe у нaмeри дa тимe утичe нa 

дoнoшeњe oдлукa нaручиoцa jaвнe нaбaвкe, кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт 

гoдинa. 
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V 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 НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену 

на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара.  

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, а пожељно је и број телефона и 

евентуално име и презиме овлашћеног лица за контакт. 
 

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. 
 

Понуду доставити на адресу: „Инфраструктура железнице Србије“ ад, Сектор за 

набавке и централна стоваришта, соба 19, Здравка Челара 14а, 11000 Београд са 

назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге техничког прегледа изграђених 

капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој 

станици  Београд Центар - фаза 1, набавка бр. 1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.01. 

2016. године до 11.30 часова. 
  
Наручилац ће, по пријему одређене 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. 
 

Понуда мора да садржи: 

 Образац A;  

 Попуњен, печатом оверен и потписан „Образац понуде“, који је саставни део 

конкурсне документације;  

 Попуњен, печатом оверен и потписан Образац „Подаци о подизвођачу“, који 

је саставни део конкурсне документације (уколико понуђач наступа са 

подизвођачем); 

 Попуњен, печатом оверен и потписан Образац „Подаци о учеснику у 

заједничкој понуди“, који је саставни део конкурсне документације (уколико 

понуду подноси група понуђача);  

 Попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора, који је саставни део 

конкурсне документације;  

 Попуњен, печатом оверен Образац структуре цене, који је саставни део 

конкурсне документације;  

 Попуњен, печатом оверен и потписан образац „Изјава понуђача о 

испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале 

вредности“, која је саставни део конкурсне документације; 
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 Попуњен, печатом оверен и потписан образац „Изјава подизвођача о 

испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале 

вредности“, која је саставни део конкурсне документације, (уколико се понуда 

подноси са подизвођачем); 

 Попуњен, печатом оверен и потписан образац „Изјава о независној понуди“, 

која је саставни део конкурсне документације; 

 Референц листа (списак) извршених услуга са уписаним подацима о 

референтним објектима и  фотокопијом решења о формирању комисије 

издате од стране надлежног Министарства или наручиоца или уговор о 

вршењу Техничког прегледа; 

 Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за 

претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.),  или за предузетника 

Биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за утврђивање пореза на 

доходак грађана на приход од самосталних делатности; 

 Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, 

Принудна наплата, Оделење за пријем, контролу и унос основа и налога-

Крагујевац; 

 Копије личних лиценци са потврдом Инжењерске коморе Србије о важности 

истих, фотокопија радне књижице (за ангажоване који су запослени код 

понуђача на неодређено време), односно копије уговора о радном 

ангажовању лица (уговор о раду на одређено време, уговор о обављању 

привремених и повремених послова и сл.);  

 Бланко соло меница за озбиљност понуде, евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије, са попуњеним и овереним меничним 

овлашћењем – писмом, са назначеним износом од 5% од укупне вредности 

понуде без ПДВ-а; копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
 

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“ ад, Сектор за набавке и централна стоваришта, соба 19, Здравка 

Челара 14а, 11000 Београд, са назнаком: 
 

„Измена понуде за јавну набавку услуге техничког прегледа изграђених капацитета 

за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици  

Београд Центар – фаза 1, набавка бр. 1/2015  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге техничког прегледа изграђених капацитета 

за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици  

Београд Центар – фаза 1 набавка бр. 1/2015  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Опозив понуде за јавну набавку услуге техничког прегледа изграђених капацитета 

за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици  

Београд Центар – фаза 1 набавка бр. 1/2015  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге техничког прегледа изграђених 

капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој 

станици  Београд Центар – фаза 1, набавка бр. 1/2015  - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

На полеђини коверте 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. 
 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 
 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 
 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 
  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 
 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
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извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. Ст. 4. Тач. 1) и 2) 

Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Уколико група понуђача у понуди не достави наведени Споразум понуда ове групе 

понуђача ће бити одбијена као неприхватљива. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су тражени у 

конкурсној документацији за предметну јавну набавку за подношење заједничке понуде, 

на начин и под условима дефинисаним конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку и обрасце попуњене, оверене печатом понуђача и потписане од стране 

овлашћеног лица понуђача на начин дефинисања конкурсном документацијом за 

подношење заједничке понуде. 
 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 

У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), наручилац ће извршити плаћање 

преносом средстава на текући рачун Пружаоца услуге, у року не дужем од 45 дана од 

дана пријема рачуна, а након достављања Записника о извршеном техничком 

прегледу. 
 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 

Укупно уговорена цена ће се исплаћивати на следећи начин:  

- 80% од уговорене цене са ПДВ-ом, након достављања Записника о извршеном 

техничком прегледу Наручиоцу. 

- 20% од уговорене цене са ПДВ-ом, након добијања коначног извешатаја о извршеном 

Техничком прегледу.  
 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

Наручилац нема обавезу издавања инструмената обезбеђења плаћања (менице, банкарске   

гаранције, акредитиви и слично).  
 

Цене из Понуде Пружаоца услуге су фиксне и непроменљиве до коначног извршења 

уговорених обавеза.  

Предметна услуга Пружаоца услуге обухвата период од потписивања уговора до 

добијања употребне дозволе за предметни објекат. 
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8.2. Захтев у погледу рока за извршење услуге 
 

Крајњи рок за извршење услуге не може бити дужи од 20 календарских дана 

рачунајући од дана закључења уговора. 
 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде је 90 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. 
 

9. 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. 
  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора, достави на име 

гаранције за добро извршење посла, бланко соло меницу са меничним овлашћењем 

на 10% уговорене вредности без ПДВ-а и роком важења 30 дана од уговореног рока за 

коначно извршење посла. Такође је потребно доставити и копију депо картона лица 

овлашћених за потписивање и потврду пословне банке која представља доказ да је 

меница регистрована код Народне банке Србије. 
 

 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, понуђач 

 доставља ново менично овлашћење на исти износ, а са 30 дана продуженим роком  

 важења. 
 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

 извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 

„Инфраструктура железнице Србије“ ад, Сектор за набавке и централна 

стоваришта, Здравка Челара 14а, 11000 Београд, електронске поште на e-mail 

nabavka@infrazѕ.rs или факсом на број 011/3292143, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 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 и ту информацију 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. 1/2015”. 
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
  
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. 

Закона. 
 

12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
  
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, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 

наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

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. 
 

13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 
 

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“. 
 

Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом критеријума 

најнижа понуђена цена, и то применом формуле: (најнижа понуђена цена/разматрана 

цена)х100.   
 

14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
  
Уколико све понуде са идентичном најнижом ценом имају и идентичан рок извршења 

услуге, предност при додели уговора ће имати понуда са дужим роком важења понуде 

(опција понуде). 
 

Уколико све понуде са идентичном најнижом ценом, имају идентичан рок важења понуде 

(опција понуде), предност при додели уговора ће имати понуда која је прва пристигла у 

седиште наручиоца. 
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15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из 

поглавља IV одељак 3.). 
 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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. 
 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 
  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

или пословно удружење у њихово име. 
  

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, на адресу: „Инфраструктура железнице 

Србије“ ад, Сектор за набавке и централна стоваришта, соба 15, ул. Здравка Челара 14а, 

Београд, са назнаком „Захтев за заштиту права за јавну набавку мале вредности услуге 

техничког прегледа изграђених капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у 

железничкој станици  Београд Центар – фаза 1, набавка бр. ---/2015“, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. 
 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 
 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, 

без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 

Став 2. Овог закона 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 става 3. Члана 149. ЗЈН, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет 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 захтева из ст. 3. И 4. Члана 149. ЗЈН, 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. ЗЈН 
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Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ. 
 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, на адресу 

nabavkа@infrаzs.rs, у радно време Наручиоца, радним данима од понедељка до петка од 

08:00 до 16:00 часова или препорученом пошиљком са повратницом  на адресу  

“Инфраструктура железнице Србије” ад, Сектор за набавке и централна 

стоваришта, Београд, Здравка Челара 14а, канцеларија 19, I спрат, са назнаком 

предмета и броја јавне набавке. Уколико се Захтев за заштиту права доставља е-

поштом, пожељно је да се уз скенирани овај документ са печатом и потписом 

овлашћеног лица понуђача (подносиоца захтева), исти достави и у Word формату 

ради бржег и ефикаснијег поступања Наручиоца (без преписивања навода 

подносиоца захтева). 
 

Висина таксе 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу од 60.000 динара. 
 

Уплата таксе: интернет адреса Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки линк: 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 
 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; у даљем тексту: 

ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и 

потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 
 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 
 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

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; 

(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 рачунадостављеног 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; 

(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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(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. 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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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. 

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); 

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 

законом и другим прописом. 
 

Примерак правилно попуњеног налога за пренос: 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 
 

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона о ЈН. 
  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 2. Тачка 5) 

Закона о ЈН. 
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Образац А 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  

Р.бр Документација Заокружити 

1 
Образац А – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. И 76. Закона  и 

упутство како се доказује испуњеност услова 
да не 

2 
Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјава под пуном моралном, 

материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач испуњава услове из члана 

75. И 76. Закона о јавним набавкама       

да не 

3 
Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјава под пуном моралном, 

материјалном и кривичном одговорношћу да подизвођач испуњава услове из 

члана 75. Закона о јавним набавкама  

да не 

4  VI Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде  да не 

5 VII Попуњен, печатом оверен и потписан  Модел уговора да не 

6 VIII Попуњен, печатом оверен и потписан   Образац структуре цене   

7 
 IX Попуњен, печатом оверен и потписан образац Трошкови припремања 

понуде ( могу да попуне понуђачи) 
да не 

8  X Попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјава о независној понуди  да не 

9 
XI/1 Попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјава о обавезамапонуђача 

на основу чл. 75. ст. 2 ЗЈН 
да не 

10 
XI/2 Попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјава о обавезамапонуђача 

на основу чл. 75. ст. 2 ЗЈН 
да не 

11 

Копије личних лиценци са потврдом Инжењерске коморе Србије о важности 

истих, фотокопија радне књижице (за ангажоване који су запослени код 

понуђача на неодређено време), односно копије уговора о радном ангажовању 

лица (уговор о раду на одређено време, уговор о обављању привремених и 

повремених послова и сл.)  

да не 

12 

Референц листа (списак) извршених услуга са уписаним подацима о 

референтним објектима и  фотокопијом решења о формирању комисије издате 

од стране надлежног Министарства или наручиоца или уговор о вршењу 

Техничког прегледа 

да не 

13 

Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за 

претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014).  или за предузетника 

Биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за утврђивање пореза на 

доходак грађана на приход од самосталних делатности 

да не 

14 

Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, 

Принудна наплата, Оделење за пријем, контролу и унос основа и налога-

Крагујевац 

да не 

15 
Бланко сопствена меница за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем, 

потврдом банке и депо картоном 
да не 

 

У ___________________________                                                За понуђача: 

                                                                   М.П. 

Дана________________________                                      ___________________________ 

 Упутства за попуњавање налазе се на самим обрасцима. 

 Образац попунити, заокруживањем понуђених одговора  „да“ или „не“,  у смислу присутности 

тражене  документације у понуди, којом се доказује испуњеност услова,  навођењем  датума, 

потписати и оверити, у свему у складу са Упутством 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

  

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге 

техничког прегледа изграђених капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем 

возова у железничкој станици  Београд Центар - фаза 1, набавка бр. 1/2015 

 

                                           1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:   

Адреса понуђача:  
 

Матични број понуђача:  
 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ):  

 

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 понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

1) 
Назив подизвођача: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
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: 

 

 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 подизвођач 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Услуга техничког прегледа изграђених капацитета за 

пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици  Београд Центар - 

фаза 1, набавка бр. 1/2015 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

у року од 45 дана од дана пријема рачуна 

о извршеној услузи 

Рок за извршење услуге 
_______ дана од дана закључења 

уговора  

 

Рок важења понуде 

 

 

_______ 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. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА  

 
1) „Инфраструктура  железнице Србије“ ад, Београд, Немањина 6, ПИБ 

109108420,  матични број 21127094, које представља Вршилац дужности  Генералног 

директора  Горан Максић, дипл. инж. саоб. (у даљем тексту: Наручилац), 

  

и  

 

2) ________________________________  из_____________,  улица 

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, које 

заступа ________________, (а) самостални понуђач б) носилац групе понуђача  која 

подноси заједничку понуду (заокружити а) или б ) сходно статусу)) 

 

2/1) __________________ из_____________,  улица ___________________ бр. ___, 

ПИБ: _____________,  матични број _____________,  које заступа ________________,  

који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач  (заокружити а) или б) сходно 

статусу) 

 

2/2) __________________из _____________, улица ___________________ бр. ___, 

ПИБ: _____________, матични број _____________, које заступа ________________, који 

наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно статусу) 

(у даљем тексту: Пружалац услуге). 

 
Напомена: Позиције 2/1, 2/2 попуњавају чланови групе понуђача у случају да понуду 

подноси група понуђача односно подизвођач/и уколико је ангажован за реализацију уговора. У 

том случају треба да назначе свој статус заокруживањем а) или б). У случају подношења 

понуде од стране групе понуђача подаци за носиоца посла се уписују у позицији 2. 

 

закључују 
 
 
 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ 

 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Пружаоца услуге 

по основу услуге техничког прегледа изграђених капацитета за пријем, отпрему и управљање 

саобраћајем возова у железничкој станици  Београд Центар - фаза 1. 

 

Уговорне стране су сагласне да Пружалац услуге за Наручиоца изврши  услугу 

техничког прегледа изграђених капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова 

у железничкој станици  Београд Центар - фаза 1, у свему према усвојеној понуди Пружаоца 

услуге, број ------------------ од ------------. године, којa je саставни део уговора. 
 

Рок извршења услуге 

Члан 2. 

Пружалац услуге ће извршити услуге из члана 1. уговора  у року од ----- дана  од дана 

закључења уговора. 
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Цена и начин плаћања 

Члан 3. 
Укупна вредност услуге из члана 1. овог уговора износи ____________динара без ПДВ-а 

(словима: __________________________________________________________________), 
 

односно ___________________ динара са ПДВ-ом, 

(словима: __________________________________________________________________). 
 

Укупна вредност ПДВ-а износи _____________________ динара. 
 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да ће Пружаоцу услуге уговорену цену утврђену у складу са 

чланом 3. овог уговора уплатити на његов текући 

рачун_______________________________________________________________________

код _______________________банке, у року од 45 дана од дана пријема рачуна за 

извршену услугу, а након достављања позитивних Записника о извршеном техничком 

прегледу, Привремене употребне дозволе и Решења о употребној дозволи. 
 

Обавезе Наручиоца 

Члан 5. 

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге достави на увид Главни пројекат  и 

постојећу документацију и друге  податке којим располаже, неопходнe за извршење 

услуга из чл. 1. овог уговора. 
 

Обавезе Пружаоца услуге 

Члан 6. 

Пружалац услуге се обавезује да услугу из члана 1. овог уговора уради стручно, 

квалитетно и у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – 

одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини и начину 

вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о 

утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и 

употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Службени 

гласник РС“ бр.27/15 од 18.03.2015.године), ако за одређене врсте објеката нису донети 

посебни прописи о техничком прегледу. 
 

Под квалитетно обављеним послом Наручилац подразумева: 
 

1) да је услуга из члана 1. овог уговора  извршена  у складу са важећим законским 

прописима;  

2) поштовање уговорених рокова из члана 2. овог уговора.  
 

Члан 7. 

Пружалац услуге се обавезује да Извештајe о извршеном Техничком прегледу изради у 

три (3) штампана примерка и један (1) примерак у PDF формату на CD-у, и достави их 

наручиоцу, „Инфраструктура железнице Србије“ ад, (Сектор за инвестиције). 
 

Гаранције за добро извршење посла  

Члан 8. 

Пружалац услуге је дужан да приликом закључења уговора достави уредно потписану 

сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за 

попуњавање у висини од 10 % вредности уговора без ПДВ-а са клаузулом „без 

приговора“, „по виђењу“, „неопозива“ и „безусловна" као средство финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла. Меница мора да важи тридесет дана дуже од 
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истека рока важења уговора. Aкo сe зa врeмe трajaњa угoвoрa прoмeнe рoкoви зa 

извршeњe угoвoрних oбaвeза вaжнoст менице мoрa дa сe прoдужи. 
 

Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном 

промету („Сл. лист СРЈ”  бр. 3/02 , 5/03 , „Сл. гласник РС” бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. 

закон, 31/11).  

Са меницом, Пружалац услуге је дужан да достави и копију картона депонованих 

потписа издатог од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и 

податком о броју текућег рачуна који се наводи у меничном овлашћењу, ОП образац – 

оверен потпис лица овлашћеног за заступање и доказ о регистрацији менице у складу са 

Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења 

(„Службени гласник РС" број 56/2011). 
 

Уколико Пружалац услуге приликом закључења уговора не достави средство 

финансијског обезбеђења на начин и под условима из става 1 – 3. овог члана Наручилац 

може да раскине уговор. 

Члан 9. 

Ако Пружалац услуге не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за 

сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну од 1
0
/00 (један промил) дневно на 

вредност извршених услуга са закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 

5% (пет процената) вредности уговора. 

Делимично извршење услуга у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања 

уговорне казне за део неизвршених услуга. 
 

Ако Пружалац услуге једнострано раскине уговор или изврши услугу која битно одступа 

од уговорених одредби по питању квалитета и рокова извршења услуге, Наручилац има 

право да депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе на наплату.  
 

Раскид уговора 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да се уговор може раскинути споразумно. 
 

Уговор се може раскинути једнострано у случају када једна уговорна страна не испуњава 

своје уговорне обавезе, при чему савесна уговорна страна има право на накнаду 

причињене штете. 
 

Уговорне стране су обавезне да о раскиду уговора обавесте другог уговарача писменим 

путем. 
 

Виша сила 

Члан 11. 

Уговорне стране ослобађају се делимично или у потпуности последица неизвршења 

обавеза по овом уговору уколико је неизвршење резултат деловања више силе. 

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после 

закључења овог уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних 

страна, као што су: рат,  земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа 

од утицаја на извршење обавеза. 
 

Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки други 

писани начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење 

уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни  наступање 

околности више силе, а која је том околношћу погођена, не може се  позивати на њу, 

изузев ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења. 
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За време  трајања више силе обавезе из уговора мирују и не примењују се санкције због 

неизвршења уговорних обавеза. 

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и 

то за   период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока 

отклањања последица тих околности. 

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од 

уговорних страна  задржава право да раскине уговор. 
 

Решавање спорова 

Члан 12. 

У случају спора између Наручиоца  и Пружаоца услуге уговара се надлежност 

Привредног суда у Београду.  
 

Измена и допуна уговора 

Члан 13. 

Овај уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, 

сагласношћу уговорних  страна, закључењем Анекса уз овај уговор. 

Изузетно од става 1. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине уговор 

уколико Пружалац услуге не изврши услугу која је предмет јавне набавке, у уговореном 

року, као ни у накнадном року који му Наручилац одреди. 
 

Остале одредбе 

Члан 14. 

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

односима. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а примењује се издавањем бланко 

соло менице гаранције за добро извршење посла, сходно члану 8. овог уговора. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 

(четири) примерка, а Пружалац услуге 2 (два) примерка. 

 

 

 

За Пружаоца услуге  

 

 

 

_________________________________ 

 

за Наручиоца  

вд Генералног директора 

„Инфраструктура железнице Србије“ад 

 

 

____________________________ 

Горан Максић, дипл. саоб. инж. 

 

 

 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно 

исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 

Бр. Назив 
Цена без 

ПДВ-а 

Цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 

1 
Услуге техничког прегледа изграђених капацитета за 

пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у 

железничкој станици  Београд Центар – фаза 1 
  

Укупно, без ПДВ-а  

Укупно, са ПДВ-ом  

 

 

 

 

У  _____________________                                             за ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ 

 

     Дана___________________ 

                                                                М.П.                 ________________________ 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи цена без ПДВ-ом,  

 у колони 4. уписати колико износи цена са ПДВ-ом,  

 На крају уписати укупну цену услуге без и са ПДВ-ом. 

 

Напомена: Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да 
понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке  
Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 За јавну набавку услуге техничког прегледа изграђених капацитета за пријем, отпрему и 

управљање саобраћајем возова у железничкој станици  Београд Центар - фаза 1, набавка 

бр. 1/2015  
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, 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. 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

Напомена: 

                   - достављање овог обрасца није обавезно 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

За јавну набавку услуге техничког прегледа изграђених капацитета за пријем, отпрему и 

управљање саобраћајем возова у железничкој станици  Београд Центар - фаза 1, набавка 

бр. 1/2015 
 

 
У складу са чланом 26. Закона, 

____________________________________________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке услуге техничког прегледа изграђених капацитета за пријем, 

отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици  Београд Центар - фаза 1, 

набавка бр. 1/2015, 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 закона 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) Закона.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI/1   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ  

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН  
 

 

 

 

На основу члана 75. став. 2. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС” бр. 124/12, 

14/15 и 68/15)  

 

________________________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) 

 

 даје: 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. 

 

 

 

 

 

             Датум                                    Печат и потпис овлашћеног лица  понуђача 

     

_____________________________        ______________________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, ова Изјава мора бити попуњена и 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом понуђача. 
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XI/2   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ  

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН  
 

 

 

 

На основу члана 75. став. 2. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС” бр. 124/12, 

14/15 и 68/15)  

 

________________________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) 

даје: 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада и заштити животне средине. 

 

 

 

 

 

             Датум                                    Печат и потпис овлашћеног лица  понуђача 

     

_____________________________        ______________________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, ова Изјава мора бити попуњена и 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом понуђача. 
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Образац меничног овлашћења 

На  основу Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 , Сл. лист СФРЈ бр. 16/65 , 54/70 , 

57/89 , Сл. лист СРЈ бр. 46/96) 

 

ДУЖНИК: __________________________________________________________ 

Седиште:  ___________________________________________________________ 

Матични број: ______________ 

ПИБ: ____________ 

Текући рачун: _______________________________________________________ 

Код банке:  __________________________________________________________ 

 

ИЗДАЈЕ  

 

                                           МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  

                                ЗА КОРИСНИКА СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ  

 

КОРИСНИК: "Инфраструктура железнице Србије" ад - 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 ЈН МВ 1/2015 

Рок важења менице је  до ___________________ године. 

            Овлашћујемо: "Инфраструктура железнице Србије" ад, 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 


