
 
"Железнице Србије" акционарско друштво, Београд, Немањина 6 
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

 

Београд, Здравка Челара 14а 

Факс: +381 11 3290740 

Телефон: +381 11 3292082 

e-mail: nabavka@srbrail.rs 

Број: 33/2015 -1440 

Датум: 12.03.2015.год. 

                                  

 

                                

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 Услуге редовне оправке 15 путничких кола,  

у отвореном поступку, по партијама 

 

 

 

 
                      

 

 

 

 

Број јавне набавке 

109/2014 

 

 

 

 

 

Београд, март 2015. године 

Укупан број страна: 119 

mailto:nabavka@srbrail.rs


2 
 

На основу члана 32. и  61.  Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12 

и 14/15, у даљем тексту Закон), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, 

("Службени гласник РС" бр. 29/2013 и 14/15),  Одлуке  о покретању поступка јавне набавке 

број 109/2014, деловодни бр. 300/2014-1911 од 31.12.2014. године, и Решења о образовању 

комисије за jaвну набавку бр. 109/2014, деловодни бр. 300/2014-1912 од 31.12.2014. 

припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ 

 

 редовне оправке 15 путничких кола у отвореном поступку, по партијама 

 
Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 4 

II Подаци о предмету јавне набавке  7 

III 
Врста и опис услуге 

7 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

36 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 43 

VI Обрасци у документацији 55 

 
Образац бр. 1 за оцену испуњености обавезних и додатних 

услова за учешће у поступку јавне набавке за партију ______ 
55 

 Образац бр. 2 – Образац понуде за партију ______ 58 

 Образац бр. 3-1 – Образац структуре цене за партију 1 62 

 Образац бр. 3-2 – Образац структуре цене за партију 2 63 

 Образац бр. 4- Модел банкарске гаранције за озбиљност понуде  64 

 Образац бр. 5- Модел банкарске гаранције за добро извршење 

посла  
66 
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 Образац бр. 5-1- Модел банкарске гаранције за додатно 

обезбеђење уговорних обавеза 
67 

 
Образац бр. 6 - Писмо о намерама пословне банке о прихватању 

обавезе достављања банкарске гаранције за добро 

извршење посла у моменту закључења уговора  

68 

 

Образац бр. 6-1 - Писмо о намерама пословне банке о 

прихватању обавезе достављања банкарске 

гаранције за додатно испуњење уговорних 

обавеза у моменту закључења уговора 

69 

 Образац бр. 7- Образац трошкова припреме понуде  70 

 Образац бр. 8- Образац изјаве о независној понуди    71 

 Образац бр. 9 –Изјава о поштовању обавеза  72 

 Образац бр. 10 – Изјава о неопходном финансијском капацитету  73 

 Образац бр. 11 – Изјава о неопходном пословном капацитету  74 

 Образац бр. 11-1- Референц листа 75 

 Образац бр. 12 – Изјава о неопходном кадровском капацитету 76 

 Образац бр. 14 – Изјава о неопходном техничком капацитету 77 

 Модел уговора за партију 1 78 

 Техничка спецификација – Прилог 1 84 

 Модел уговора за партију 2 100 

 Техничка спецификација – Прилог 1 106 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о Наручиоцу 

 

Наручилац: "Железнице Србије" акционарско друштво 

Адреса: Немањина број 6, 11000 Београд, 

Интернет страница:  www.zeleznicesrbije.com 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Врста Наручиоца: Државнa својина – акционарско друштво 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

 

3. Предмет јавне набавке: 

 

Предмет јавне набавке број 109/2014 је услуга редовне оправке 15 путничких кола и то: 

 

Партија 1: Редовна оправка 10 путничких кола типа Z1 At/Bt; 

Партија 2: Редовна оправка 5 путничких кола типа Y At/Bt; 

 

Ознака из општег речника набавки је – 50224000 – услуга ремонта путничких кола 

 

Понуда са варијантама није дозвољена 

 

4. Циљ поступка 

 

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

 

5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора за обе партије: 

 

Критеријум за доделу уговора је укупна најнижа понуђена цена за обе партије.  

 

Уколико две или више понуда имају исту цену предност ће имати понуда која има дужи 

гарантни рок. 

У случају да постоје понуде домаћег и страног понуђача који врши услуге, примењиваће 

се одредбе члана 86. Закона о Јавним набавкама („Сл. Гласник број 124/12 од 29.12.2012. 

године).  

Ако су и гарантни рокови исти, предност ће имати понуда са краћим понуђеним роком 

извршења услуге. 

Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом критеријума 

најниже понуђене цене. Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о 

јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 

понуђачем. Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу 

извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.   

 

6. Начин преузимања конкурсне документације: 

 

http://www.zeleznicesrbije.com/
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Конкурсна документација може се преузети на следеће начине:  

-  са интернет странице Наручиоца www.zeleznicesrbije.com 

-  са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.r 

7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  

 

Понуда се припрема и подноси за у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/12 и 14/15), Позивом за подношење понуда и Конкурсном 

документацијом.  

 

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, као и предузетници која испуњавају 

услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 и 

14/15).  

 

Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према упутству Наручиоца и да је достави у 

року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда тј. најкасније до 

14.04.2015. год. до 12:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин подношења и 

то на адресу: "Железнице Србије" ад - Сектор за набавке и централна стоваришта, 

канцеларија бр. 15, ул. Здравка Челара 14а, 11000 Београд, Република Србија. 

 

Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти, на којој се, на 

предњој страни, ставља заводни печат понуђача, назначава број и датум понуде и наводи 

текст: "Понуда за јавну набавку услуге редовне оправке 15 путничких кола, у 

отвореном поступку - за Партију ________ (број 109/2014) – НЕ ОТВАРАТИ". 

Понуђачи су дужни да на полеђини омота назначе назив, адресу, телефон, е-mail адресу и 

име контакт особе.  

 

Понуђач је обавезан да комплетну документацију, тј. понуду преда у затвореној коверти 

или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

 

Понуда достављена по истеку рока за подношење, сматраће се неблаговременом и неће се 

отварати, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену 

подносиоцу понуде, уз повратницу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

8. Место, време и начин отварања понуда 

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда тј. 

14.04.2015. год. са почетком у 13:00 часова, у просторијама Наручиоца, "Железнице 

Србије", а.д., у Београду, ул. Здравка Челара 14а. 

 

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда:  

 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку 

отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 

 

http://www.zeleznicesrbije.com/
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Учесник у поступку јавног отварања понуда - понуђач дужан је да најкасније на јавном 

отварању понуда, достави овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, са подацима 

о лицу које је овлашћено да присуствује отварању и то: презиме и име, број личне карте, 

СУП који је издао и ЈМБГ. За стране држављане обавезно је доставити презиме и име, број 

пасоша и земљу из које долази. 

10. Рок за доношење одлуке о додели уговора  

 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног отварања 

понуда.  

 

11. Контакт (лице или служба)  

 

Сектор за набавке и централна стоваришта:  

факс: 011/3290740,  

е-mail: nabavkа@srbrail.rs 

радним даном од 10-14 часова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nabavkа@srbrail.rs
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр. 109/2014  је услуга редовне оправке 15 путничких кола у 

отвореном поступку, по партијама. 

 

 

III. ВРСТА И ОПИС УСЛУГЕ РЕДОВНЕ ОПРАВКЕ 15 ПУТНИЧКИХ КОЛА 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 1 
  

Потенцијални Извршилац има обавезу да изврши све наведене услуге. 

Сав потребан материјал и делове за замену неопходне за извршење услуге обезбеђује 

Извршилац. 

 

ОБИМ РАДОВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ РЕДОВНЕ ОПРАВКЕ ПУТНИЧКИХ КОЛА ТИПА 

Z1 СЕРИЈЕ At/Bt ПО КОНСТРУКТИВНИМ ГРУПАМА    

 

I. Технички услови за испоруку 

1. Општи услови   

Редовна оправка путничких кола З1 подразумева извођење радова редовне оправке који се 

изводе у складу са Правилником о одржавању железничких возила број 241, као и радове 

по примопредајном записнику на комплетирању кола недостајућим деловима и 

компонентама, заменом или оправком неисправних делова и компоненти. 

Делови и компоненте који се уграђују на кола морају бити OEM (original equipment 

manufactired) у супротном мора бити наведено порекло (дозвола за уградњу на железничка 

возила) а регенерацију опреме и компоненти обавити код овлашћених фирми. 

Редовна оправка, надзор и испорука кола у свему мора одговарати важећим стандардима 

UIC, ISO, IEC, JUS i JŽS, као и овереној техничкој документацији.  

 

2. Путничка кола типа Z1  

Основне карактеристике кола: 

Ширина колосека  1435 mm 

Дужина преко несабијених одбојника  26400 mm 

Дужина колског сандука   26100 mm 

Ширина кола преко лима   2825 mm 

Ширина кола преко свега   2835 mm 

Висина врха крова изнад ГИШ-а (при висини одбојника 1060mm)  4050 mm 

Размак сворњака обртних постоља   19000 mm 
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Висина пода у улазиштима изнад ГИШ-а (при висини одбојника од 1060 mm)   1255 

mm 

Ширина ходника  685 mm za At 

 525 mm za Bt 

Сопствена маса кола пре модификације cca 47,5 t za At 

 cca 48 t za Bt 

Број и врста одељака: 

Број одељака за путнике за кола са седиштима 1. разреда  2 

Број одељака за путнике за кола са седиштима 2. разреда  2 

Улазишта  2 za At i Bt 

WC 2 za At i Bt 

II. Технички захтеви радова по конструкционим групама 

 

Група 00 - Општи радови 

1. Након прегледа кола на техничком каналу сачинити улазни записник о стању кола. 

2. Кола поставити на место дизања.  

2.1. Поставити дизалице према обележеним местима на кошу кола. 

2.2. Резвезати централни сворњак. 

2.3. Развезати плетенице уземљења. 

2.4. Развезати флеxболе ради спуштања кола на помоћна колица. 

2.5. Развезати даваче импулса, зупчанике чела рукаваца, ваздушне водове и каблове 

електро магнетне кочнице ради спуштања кола на помоћна колица. 

2.6. Подићи кош кола на одређену висину и избацити обртна постоља. 

2.7. Централни сворњак визуелно прегледати по потреби демонтирати и заменити 

новим. 

2.8. Поставити помоћна постоља и спустити кош кола. 

3. Кола поставити на радно место. 

3.1. Испоставити атесну документацију за матерјале, опрему, уређаје и готове делове 

који се уграђују на кола контролно пријемном органу Наручиоца. 

3.2. Извршити на колима радове редовне оправке према захтевима радова по 

конструктивним групама. 

3.3. Извршити комплетирање кола са новим деловима на месту недостајућих, а новим 

или оправљеним уместо неисправних у складу са улазним записником о стању 

кола. 

3.4. Извршити фазни пријем радова. 

3.5. Испоставити мерне листе . 
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3.6. Сви скинути елементи представљају секундарне сировине у влашништву 

Наручиоца. Сва демонтирана опрема и уређаји који немају поновну примену на 

колима која су предмет испоруке морају се записнички вратити Наручиоцу. 

4. Кола поставити на место дизања.  

4.1. Поставити дизалице према обележеном месту на кошу кола. 

4.2. Подићи кош кола на одређену висину и избацити помоћна колица. 

4.3. Проверити притегнутост вијка централног сворњака момент кључем и осигурати 

исте. Притегнути вијке на клизним плочама. 

4.4. Проверити гумиране опруге. Монтирати конус на централни сворњак ради 

увођења истог у обртно постоље. 

4.5. Подбацити обртна постоља са провером да ли су обртна постоља од 

одговарајућих кола, као и да ли су правилно постављена. Спустити колски 

сандук. 

4.6. Извршити подешавање висине кола са мерењем преко одбојника и подешавање 

осовинског притиска са предајом изведених радова контролно пријемном органу 

Наручиоца. 

4.7. Извршити мерење геометријских мера, тежине кола, осовинских и точковних 

притисака са предајом изведених радова контролно пријемном органу 

Наручиоца. 

4.8. Извршити испитивање заптивености колског сандука и уређаја испод постоља на 

продор воде са предајом изведених радова контролно пријемном органу 

Наручиоца. 

5. Извршити сва пробна испитивања у месту са предајом обављених радова по 

конструктивним групама контролно пријемном органу Наручиоца. 

6. Испоставити мерне листе са испитивања извршеним по утврђеним прогамима 

контролно пријемном органу Наручиоца. 

7. Предаја кола у месту Комисији Наручиоца. 

8. Извршити пробну вожњу. 

9. Испоставити документацију са пријема кола. 

10. Испоручити кола Наручиоцу у складу са Уговором. 

 

Група 02 - Трчећи строј 

Пропис: UIC 510-2, 511, 515 

 

1. Осовински склоп са мазалицом транспортовати у радионицу за демонтажу мазалица и 

лежајева. 

2. Демонтажа кућишта лежаја. 

3. Чишћење и прање рукавца, тј. припрема за демонтажу унутрашњих прстенова 

лежајева као и демонтажу лабиринтског прстена. 
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4. Демонтажа унутрашњих прстенова лежајева извести са подесивим индукционим 

грејачем сходно Упутству 260 

5. Демонтажа лабиринтског прстена, према Упутству 260. 

6. Прање рукаваца осовине са контролом свих мера осовинског слога и њиховим 

уношењем у мерни лист. Задња мера пречника моноблока треба да је 880mm. 

7. Преглед осовинског трупца са дисковима и њихово премеравање, заштита рукаваца 

осовине од корозије и механичких оштећења и припрема осовине за транспорт. Задња 

мера дебљине диска не сме да буде мања од 100mm (Упутство за руковање и 

одржавање кочне опреме Z1 кола књига 2/2, Приручник осовински кочни диск BSI 

WK 610G) 

8. Прање кућишта лежишта, чишћење, преглед и премеравање. 

9. Прање и чишћење свих делова ваљкастог лежаја, ради утврдјивања евентуланог 

оштећења. 

10. Монтажа прегледаних и исправних лежајева у кућишта. 

11. По доласку осовина са замене, или обраде моноблокова, тј. замене ( једноделних) или 

обраде дискова, чишћење и прање рукаваца за монтажу прстенова. 

12. Монтажа кућишта лежаја са стављањем потребне количине нове масти у прописаној 

количини. 

13. По монтажи кућишта, испитати лаки ход ваљкастог лежаја ручним окретањем, као и 

неке друге евентуалне грешке (нпр. додир лабиринта). 

14. Склопљене осовинске слогове и мазалице транспортовати у радионицу за монтажу 

обртних постоља. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист . 

 

Група 03 - Постоље  

Пропис: UIC 566, 567-3 

 

1. После демонтаже влачне и одбојне спреме, извршити преглед подужних и 

попречних носача, грудне греде елемената на постољу и таласастог подног лима и 

довести у исправно стање (по техничкој документацији) 

2. Прегледати и довести у исправно стање приварке постоља: 

a. Приварци на постољу – носачи уређаја 

i. Носачи: сандука, резервоара, кутија, агрегата и других уређаја 

b. Приварци на постољу – носачи инсталације 

i. Носачи: спојница, ваздушних водова, противклизних вентила, 

механизма ручне кочнице, прикључних и разводних кутија, давача 

импулса, електро водова, канала и других елемената, заштитних 

канала са уводним кутијама и разних приварака 

3. Плоче граничника за бочни пошетај колског сандука преконтролисати у погледу 

равности према мерном листу и довести у исправно стање 



11 
 

4. Преконтролисати клизне плоче и довести у исправно стање 

5. Фиксни део аеродинамичке оплате довести у исправно стање 

6. Поклопце аеродинамичке оплате демонтирати, поправити и монтирати са 

разрадом бравица и подмазивањем истих 

7. Кукице причврстити 

8. Поклопце прегледати и омогућити да се лако отварају и затварају, а бравице 

закључавају 

 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист . 

 

Група 04 - Обртно постоље  

Пропис: UIC 515 

 

1. Транспорт обртних постоља у радионицу за оправку. 

2. Преглед секундарног и примарног огибљења под пресом. 

3. Демонтажа клизних плоча бочних клизача, проверити да ли су изрисане 

4. Развезивање хоризонталних, вертикалних и надмазаличних амортизера у циљу 

њиховог  прегледа, прања и чишћења, као и евентуалног сервисирања. 

5. Развезивање вешалице носача опруга секундарног огибљења. 

6. Постављање обртног постоља на место за демонтажу елемената. 

7. Демонтажа доњег дела кућишта са вадјењем осовинских слогова. 

8. Демонтажа лежаја граничника попречног прошетаја са прањем и чишћењем. 

9. Демонтажа механичког пригушивача вијугања. 

10. Демонтажа кочионих цилиндара. 

11. Демонтажа комплетног система кочионог полужја. 

12. Демонтажа опруга примарног и секундарног огибљења као и шипки за попречно 

водјење секундарног огибљења. 

13. Демонтажа подужних водјица осовинског слога. 

14. Демонтажа прикључака магнетне и ваздушне кочнице и уземљења. 

15. Демонтажа система магнетне кочнице, чишћење магнета. 

16. Демонтажа велике колевке од рама обртног постоља 

17. Утовар рамова колевки и осталих делова на колица и транспорт на пескарење. 

18. Транспорт рамова и колевки на проверу у алату. 

19. Провера рама обртног постоља у алату, контрола мера према мерном листу, 

попуна мерног листа, провера пукотина, оштећења и хабања.  

20. Провера и поправка калаисаних површина. 
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21. Поправка колевке у алату, контрола мера према мерном листу, провера пукотина 

оштећења и хабања.  

22. Монтажа плоча за водјење колевке са постављањем подметача, ако је потребно, 

ради добијања одговарајуће коте по мерном листу. 

23. Чишћење, упаривање и маркирање опруга. 

24. Постављање рама на место монтаже елемената. 

25. Монтажа система кочионог полужја и кочионих цилиндара са провером и 

заменом  оштећених истрошених чаура, сворњака и водилица. Тарне површине 

подмазати одговарајућом машћу према упутству за одржавање и руковање. 

26. Монтажа система магнетне кочнице. 

27. Монтажа колевке на рамове обртног постоља. 

28. Постављање оправљених осовинских склопова у алат за монтажу постоља, 

монтажа примарног огибљења, подужних водјица осовинског слога и повезивање 

за рам према упутству за одржавање и руковање. 

29. Монтажа механичког пригушивача вијугања са носачем лежаја, провера 

еластичних елемената. 

30. Постављање рама са осовинским слоговима на место за монтажу осталих 

елемената постоља. 

31. Монтажа: носача опруге, шипке за попречно водјење огибљења, секундарног 

огибљења, амортизера. 

32. Постављање постоља под пресу, монтажа полуга механичког пригушивача 

вијугања са везивањем. Везивање амортизера и уземљења. Штеловање елемената 

обртног постоља, под пресом према мерном листу и упутству за одржавање и 

руковање. 

33. При монтажи завртњеве премазати према упутству за одржавање и руковање. 

34. Притезање завртњева момент кључем према техничком опису за обртна постоља и 

упуству за одржавање и руковање. 

35. Уградити нов везивни материјал и  гумене елеменате. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист . 

 

Група 05 - Тегљенички уређај  

Пропис: UIC 520, 820, 826, Упутство 242/5 

1. Демонтирати све делове тегљеничког уређаја 

2. Растављене делове очистити од свих прљавштина 

3. Очишћене делове прегледати и утврдити да ли су похабани, искривљени, или 

имају других недостатака, а премеравањем утврдити да ли су одржане радионичке 

граничне мере 
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4. Делове чије мере не задовољавају заменити новим или коришћеним уз 

одговарајући сертификат и мерне листе за сваки уграђени део. 

5. Прстенасте опруге заменити еластомерима 

6. Монтирати комплетан тегљенички уређај на кола са осигуравањем 

7. Заштитнике квачила и помоћну куку квачила исправити 

9. Подмазати клизне површине 

10. Обавезно осигурати ручицу вретена квачила од испадања.  

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист . 

 

Група 06 - Одбојнички уређај  

Прописи: UIC 527-1, 528, Упутство 242/5 

 

1. Одбојнике демонтирати са кола 

2. Одбојнике расклопити, делове тако очистити да се оштећења са сигурношћу могу 

утврдити 

3. Делове одбојника прегледати у циљу утврђивања: ломова, похабаности, 

искривљења и других недостатака 

4. На неоштећеним деловима проверити да ли радионичке мере задовољавају. 

Оштећене и делове са не задовољавајућим мерама заменити новим или 

коришћеним уз одговарајући сертификат и мерне листе за сваки уграђени део. 

5. Прстенасте опруге заменити еластомерима 

6. Одбојнике склопити. 

7. Монтирати одбојнике на кола са осигурањем навртки од самоодвијања 

8. Заштитни премаз после монтаже нанети на прописан начин 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист . 

 

Група 07 - Ручна кочница и кочно полужје  

Пропис: UIC 515, 544-1, Упутству 245 

1. Демонтирати точак и кућиште, очистити их прегледати, као и: редуктор, 

зупчанике, вретено на стубу, једначилице и навртке. Саставити демонтирано, 

подмазати и испитати функцију.  

2. Делове кочионог полужја и кочионог система под колима раставити, очистити, 

преконтролисати, поравити, подмазати саставити, испитати функцију по 

упутству производјача и Упутству 245. 

3. Прегледати сајле, флексболе, вретено, зупчанике, и поправити. Подмазати, 

саставити, испитати функцију по Упутству 245. 

4. Вентил за укључивање екрана индикатора контроле рада ручне кочнице, 

очистити, прегледати, поравити, затворити и функционално испитати. 
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5. Затезне навртке потезне полуге, ослонце, вретена и елементе за њихове 

причвршћивање и осигурање очистити, прегледати, премерити, опрати, 

разрадити, подмазати, саставити и функционално испитати. 

6. Привезати флеxболе, наштеловати, испитати функцију,. 

7. Измерити силу кочења. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист . 

 

Група 08 – Магнетна шинска кочница 

Пропис: 541-06, Упутству 245 

1. Демонтажа кочионе опреме на којој се врше радови редовне оправке према 

Упутству 245 и слање на оправку у овлашћену специјализовану радионицу. 

Оправљену  опрему монтирати. 

2. Код електромагнетне (Mg) кочнице проверити стање, чврстоћу веза и истрошење 

кочних магнета и оштећења. Недостатке отклонити. Граничник истрошења 

чланака (горња ивица заобљења полног магнета) не сме бити прекорачена до 

наредне ревизије кочнице. 

3. Са кочних магнета одстранити налепнице, а додатне подужне размаке измедју 

магнетних полова ослободити. 

4. Прегледати вешање, носаче и бочне клизаче и уредјај за центрирање. 

5. Обавезна замена манжетни и шелни. 

6. Бочне клизаче подмазати. 

7. Проверити носаче кочних магнета у погледу деформација и паралелност у односу 

на колосек. 

8. Отворити сандук управљања MG кочнице - KG, разводне кутије RK2, RK5 i RK6, 

уредјаја за контролу Mg - C21, C22 издувати прашину, очиситити, обрисати 

средством за прање стакла сигналне сијалице на C21 i C22. 

9. Прегледати и проверити електричне спојеве, прегледати све електричне везе и 

заменити исте у случају оштећења. Притегнути све прикључке. Контакторе K1 i 

K2 у сандуку Mg кочнице демонтирати, регенерисати [раставити, очистити, 

заменити контакте новим (забрањено је полирање контаката) а по потреби и 

остале елементе контактора, саставити, подесити, испитати и испоставити мерни 

лист] и монтирати. 

10. Очистити и испитати утикач са каблом. Обавити визуелни преглед и затворити 

сандук, разводне кутије и уредјаја за контролу Mg кочнице. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист . 

 

Група 09 - Ваздушна кочница  

Пропис: UIC 515, 540, 541-1, 541-3, 541-5, 541-05, 542, 543, 544-1, 545, 546, 547, 560, 895, 

Упутство 245, Упутство 266. 

 

1. Извршити пробу ваздушне кочнице и констатовати недостатке. 
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2. Ваздушне водове са огранцима и резервоарима, очистити, окуцати, издувати, 

прегледати, испитати, поправити и осигурати. Под оправком ваздушних водова и 

свих огранака подразумева се заптивање свих спојних места, чишћење и заштита 

трагова корозије, контрола лабавих спојева и веза са заменом свих дотрајалих 

вијака и обујмица - осигурача којима су водови причвршћени за постоље. 

3. Ваздушне спојке (U) вешалице, осигураче чеоних славина и чеоне славине 

демонтирати. Чеоне славине раставити, очистити, прегледати, опрати, поправити, 

саставити и осигурати. Под оправком чеоних славина подразумева се замена 

заптивки и разрада ручица. 

4. Демонтажа кочионе опреме на којој се врше радови редовне оправке према 

Упутству 245 и слање на оправку у овлашћену специјализовану радионицу 

“Железнице Србије”ад. Оправљену  опрему монтирати.  

5. Одвајаче прашине, скупљаче кондензата и славине свих врста отворити, очистити, 

прегледати, заменити заптивке, саставити и испитати функцију. 

6. Мењачки и искључни уредјај и све растављиве делове демонтирати, прегледати, 

оправити, монтирати, подмазати, испитати функцију.  

7. Регулаторе притиска са припадајућим деловима демонтирати, оправити, саставити 

и монтирати. 

8. Извршити ревизију управљачке јединице PKZ по техничкој документацији, 

упутству произвођача и важећим прописима. 

9. Делове кочнице за случај опасности отворити, очистити, прегледати, оправити, 

подмазати, наштеловати, саставити, намонтирати и испитати функцију. 

10. Показиваче стања кочнице прегледати, отворити испитати и намонтирати. 

11. Стављање кола под притисак, заптивање свих спојева са провером рада свих 

манометара, активатора и екрана. 

12. Ревизија делова за пнеуматско затварање врата. 

13. Испитивање функције ваздушне кочнице према програму серијског испитивања 

RK2 (SO) предајом кочнице контроли, попуна мерног листа уз снимање 

дијаграма. Кочницу испитати на пробној вожњи према Упутству 266. 

14. Под оправком се подразумевају и радови у циљу доводјења елемената у 

прописане мере, квалитет и функционилност према Упутству 245. 

15. Отворити све кутије, сандук Ep кочнице, издувати прашину, прегледати и 

проверити ел. спојеве. Прегледати све електричне везе и заменити их у случају 

оштећења. 

16. Притегнути све прикључке: 

a. Сандука пнеуматике K7 

b. Утичнице C16 ком. 2 

c. Razvodne kutije C18 kom. 2 
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d. Разводне кутије RK1 

e. Прихватне кутије импулсних давача SD1,2,3 i 4 

f. Показивача Ep - кочнице D i L C19 i C20 

g. Разводне кутије Ep i Mg кочнице RK2 

h. Разводне кутије пресостата RK3 i 4 

i. Главне разводне кутије RK9 

j. Активатора кочнице за случај опасности AKSOD 1 i 2 

k. Утикача са каблом C17 ком. 2 

l. Пресостата P1,2,3 i 4 

m. Противклизних вентила EPV1,2,3 i 4 

17. Обрисати средством за прање стакла сигналне сијалице на показивачу Ep кочнице 

C19 i C20. 

18. Обавити визуелни преглед и затворити сандук и кутије. 

19. Извршити ревизију опреме и уређаја који омогућавају да се управљање кочницом 

за случај опасности одложеног дејства и електро –пнеуматском кочницом може 

обавити преко UIC кабла у складу са UIC558. 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист . 

 

Група 10 - Степенице, придршке, рукодржачи и сигнали  

Пропис: UIC 532, 560, 580 

 

Радови редовне оправке: 

1. Покретни степеник прегледати, подмазати и довести у функционално стање 

2. Газишта степеништа трула заменити новим а добра изравнати према (по потреби) и 

заменити све постојеће гумене делове новим. 

3. Унутрашње придршке прегледати и све завртње притегнути 

4. Рам врата – поклопац путоказне фиксирати у затвореном положају 

5. Носаче сигнала прегледати и поправити 

6. Завршне сигнале прегледати и по потреби поправити 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист. 
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Група 11 - Премази и натписи  

Пропис: UIC 413, 580, 842, 842-1 

 

Радови редовне оправке: 

1. Антикорозиона заштита кола 

a. Грубо чишћење и прање: 

i. санитарија и кесона 

ii. пода при улазу 

iii. прелазних мостова 

iv. сандук кола 

v. унутрашњости кола 

vi. корпе за отпатке и др. 

b. Прање и чишћење пре антикорозионе заштите: 

i. спољних површина доњег постоља (носачи, косници, под одоздо) 

ii. грудне греде 

iii. сандука за батерије 

iv. степеница 

v. рукодржача 

vi. кров кола  

vii. прелазни мостови 

c. Чишћење и прање унутрашњости кола: 

i. пода ходника и одељка 

ii. пода WЦ-а  

iii. санитарија 

iv. плафона и зидова 

v. предулаза 

vi. седишта, осим где се врши пресвлачење  

vii. окова и врата, довратних стубова 

viii. шина и вођица 

ix. цеви 

x. издувавање оклопних решетки ел. грејалице 

xi. прозора (одељака врата, ходника, WЦ-а) 

d. Све делове кочнице, који се оправљају у специјализованој радионици - 

одмастити 

e. Грудну греду темељно бојити 

f. Освежити боју доњег постоља 

g. Освежити боју сандука за батерије 

h. Носаче степеница темељно бојити 

i. Фарбање крова кола. 

j. Скидање графита са бочне оплате кола 

k. Освежавање натписа 
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l. Наношење антиграфитне заштите. 

 

2. АКЗ обртних постоља 

a. Демонтажа елемената обртних постоља: рамова, колевки, међуносача, 

полуга и осталих елемената обртног постоља, 

b. Чишћење и одмашћивање истих, пескарење истих до метално чисте 

површине. 

c. Заштита од корозије елемената обртног постоља, комплетним системом 

премазних средстава. 

d. Поновна монтажа елемената и завршно бојење. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист. 

 

Grupa 20 - Kostur sanduka sa spoljnom oplatom 

Прописи: UIC 566,  

 

1. Прегледати спољне оплате страница, левака и чела установити оштећења (обратити 

пажњу на могућа трула места)и отклонити их. 

2. Маске механизма врата, исправити 

3. Чеони зид (кесон) са оплатом исправити на месту уградње бочних ослонаца 

прелазног моста 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист. 

 

Група 22 – Врата 

Пропис: UIC 560, 564-1, 565-1  

A. Улазна, чеона и врата одељка: 

1. Извршити контролу елемената пнеуматике на заптивност и поправити 

2. Сва лежишна места у механизмима подмазати графитном машћу LMG-3, JUS 

B.H3.661. Обавезна замена свих лежајева на вратима. 

3. Све заптиваче заменити новим и премазати силиконском машћу пре уградње. 

4. Извршити ревизију управљачке јединице по техничкој документацији, упутству 

произвођача и важећим прописима  

B. Врата WC-a; врата командне табле пнеуматике, врата кабине RTO, врата резервних 

делова : 

1. Визуелном контролом проверити стање врата 
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2. Оштећене позиције поправити. Браву на вратим WC-a довести у функционално 

стање. 

3. Алуминијумске профиле који опшивају врата и отвор у зиду проверити, и по 

потреби причврстити 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист. 

 

Група 23 – Прозори 

Прописи: UIC 564-1 

 

1. Прозоре са рамовима прегледати, по потреби поправити и довести у функционално 

стање, уградити нова стакла по улазном записнику. 

2. Бравице прозора поправити, забравник причврстити, неисправне заменити  

3. Дотрајалу гуму (спољну) са кедером мењати новом. 

4. Дотрајалу заптивну масу (сикафлекс) са спољне стране фиксних, WC и прозора са 

преклопним крилом заменити 

5. Завесе опрати и испеглати а по потреби заменити новим у складу са улазним 

записником а њихове водилице изнивелисати и исправити тако да клизачи завеса не 

испадају и не заглављују се. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист . 

 

Група 24 – Прелазнице 

Прописи: UIC 561 

 

Радови редовне оправке: 

1. Демонтирати гумене мехове, извршити преглед гумених цеви, дотрајале вијке 

за везе заменити, оштећена места залепити цианколом, гуме освежити и 

монтирати. 

2. Прелазни мост демонтирати, прегледати клизни део прелазнице, ослонце моста, 

бочне ослонце, прагове, опруге и затварач моста регулисати, поправити, 

подмазати и монтирати. Сигурносне ланце поправити и опшити. Опружне 

вешалице поправити. Прегледати приварке (причврсно окце и цеви утикача) и 

поправити. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист. 
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Група 26 - Уређаји за снабдевање кола електричном енергијом 

Прописи:  UIC 550, 552, 626, 895; 

IEC 61287, IEC 60571, IEC 61373; 

EN 50121-3-2, EN 50124-1, EN 50125-1, EN 50153, EN 50155, EN 50163 , EN 50207 

 

1. Извршити ревизију статичког претварача и припадајућих уређаја и инсталације по 

техничкој документацији, упутству произвођача и важећим прописима.  

2. Провера стања ел. инсталације и провера свих спојева напојних водова и водова 

медјувезе у систему за снабдевање кола електричном енергијом. 
 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист. 

 

Група 29 - Климатизација  

Прописи: UIC 553, 557, 565-1, 567-1, 895 

1. Извршити издувавање нечистоће из агрегата клима уређаја и прочистити одвод 

кондензата на агрегатима. 

2. Визуелном контролом проверити стање канала, шахти и жалузина, довести у 

функционално стање. 

3. Извршити контролу пресостата, по потреби уградити нов. 

4. Расхладни компресор прегледати, по потреби уградити исправан.  

5. Заменити постојећи сушач новим. 

6. Извршити проверу вентила за заштиту притиска и по потреби довести у исправно 

стање 

7. На уређају за отпадни вазух причврстити савитљива црева, контакторе и црева за 

ваздух 

8. Заменити филтер за ваздух новим. 

9. Извршити контролу заптивености цевовода расхладне инсталације. Извршити 

проверу подешавање притисака на усису и потису компресора. Допунити систем 

расхладним средствима (R134a).  

10. Визуелно преконтролисати везе уређаја за климатизацију. У случају потребе 

поправити. 

11. Прочистити отворе на решетки на крову са спољне стране за одвод воде. 

12. Проверити стање ел. инсталације и спојева (испод кола) на прикључцима клима 

агрегата, расхладног агрегата, високонапонског сандука, проверити стање ел. 

инсталације на опреми грејања у колима и по потреби довести у исправно стање. 

13. Проверити контакте свих сензора у колима. 

14. Прегледати уређај за заштиту од промене притиска (електронска јединца за 

регистровње промене притиска, заштитна клапна) по потреби демонтирати, 

поправити и монтирати на кола. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист. 
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Група 30 - Водоводна инсталација и санитарни уређаји  

Прописи: UIC 563, 565-1, 895 

 

1. Вакум тоалет: 

a. Проверити функцију и стање танка за отпадну воду вакум тоалета, оштећења 

поправити. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист. 

 

Група 33 - Озвучење  

Прописи: UIC 413, 440, 558, 565-1, 568, 895 

1. Прегледати цевну и каналну инсталацију и проверити спојеве на редним 

стезаљкама на разводним местима: 

2. 18-жилни кабл прегледати, испитати и по потреби довести у исправно стање 

3. 18-полне утикаче утичнице прегледати, испитати, очистити, поправити 

4. Прегледати и очистити уредјај за озвучење. Демонтирати и поправити, испитати и 

монтирати. 

5. Звучнике прегледати, испитати, неисправне поправити, или заменити. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист . 

 

Група 35 - Уземљење  

Пропис: UIC 550, 552, 533, 895 

1. Одспојити постојећу инсталацију уземљења металних делови на колима, 

одмастити и очистити налегајућу површину и везивне елементе, по потреби 

оштећене делове поново калајисати и прикључити. На месту где недостају или су 

везице са незадовољавајућим попречним пресеком уградити нове. 

2. Одспојити жичане плетенице уземљења колског сандука, одмастити и очистити 

налегајућу површину и везивне елементе, по потреби оштећене делове поново 

калајисати и прикључити. На месту где недостају или су плетенице са 

незадовољавајућим попречним пресеком уградити нове. 

3. Уземљивач осовинског склопа. демонтирати, раставити, заменити контактну дирку 

према документацији произвођача новом, монтирати.  

4. Заштитни отпорник демонтирати, омски проверити, монтирати. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист. 
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Група 76 - Електрична опрема и инсталација испод кола  

 

Радови редовне оправке: 

1. Прегледати цевну инсталацију испод кола и утврдити оштећења. 

2. Прегледати заптивност цеви на кутијама и сандуцима испод кола. 

3. Оштећена места поправити, све заптивке заменити новим. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист. 

 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 2 

  

Потенцијални Извршилац има обавезу да изврши све наведене услуге. 

Сав потребан материјал и делове за замену неопходне за извршење услуге обезбеђује 

Извршилац. 

 

ОБИМ РАДОВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ РЕДОВНЕ ОПРАВКЕ ПУТНИЧКИХ КОЛА ТИПА  

Y СЕРИЈЕ Аt/Bt ПО КОНСТРУКТИВНИМ ГРУПАМА    

 

 

00 -  ОПШТИ РАДОВИ 

    

 

1. Сачињавање улазног записника о стању кола 

2. Кола поставити на место дизања. 

3. Развезивање сандука кола и колевке. 

4. Развезивање гумених црева противклизног генератора. 

5. Развезивање проводника противклизног генератора. 

6. Развезивање бројача километара. 

7. Развезивање плетенице уземљења. 

8. Развезивање каблова алтернатора. 

9. Развезивање вода ручне кочнице са постољем. 

10. Подизање сандука кола и извлачење обртних постоља. 

11. Преглед делова централног сворњака и отклањање неисправности  

12. Довођење помоћних постоља и спуштање колског сандука. 
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13. Подизање колских сандука и извлачење помоћ. обртног постоља. 

14. Довожење оправљених обртних постоља и спуштање колског сандука. 

15. Провера радионичких мера и подешавање са уношењем у мерни лист са 

провером осовинских притисака. 

16. Повезивање споја сандука и колевке 

17. Предаја оправљених кола у месту пријемној комисији Научиоца 

18. Извршити пробну вожњу. 

19. Делови и компоненте које Извођач не може да поправи при извршењу 

радова, обавезан је да замени новим који морају бити серијски производ од 

оригиналног произвођача типски испитан и већ уграђиван на кола или да 

имају дозволу од Дирекције за железницу за уградњу на железничко возило. 

20. Сви делови и компоненте демонтиране са кола који немеју поновну примену 

представљају секундарне сировине у власништву Наручиоца и морају се 

записнички вратити Наручиоцу. 

 

 

 

02 -  ТРЧЕЋИ СТРОЈ (ОСОВИНСКИ СКЛОП, ЛЕЖАЈ И КУЋИШТЕ)

   

        

        

1. Осовински склоп са мазалицом транспортовати у радионицу за демонтажу 

мазалица и лежајева. 

2. Демонтажа кућишта лежаја. 

3. Чишћење и прање рукаваца, тј. припрема за демонтажу унутрашњих 

прстенова лежајева као и демонтажу лабиринтског прстена. Изводи се само 

код замене моноблок точкова и једноделних дискова и у случају 

неисправности унутрашњих прстенова, после извршене контроле. 

4. Демонтажа унутрашњих прстенова лежајева извести са подесивим 

индукционим грејачем, сходно Упутству 260. 

5. Демонтажа лабиринтског прстена, сходно Упутству 260. 

6. Прање рукаваца осовине са контролом свих мера осовинског слога и њиховим 

уношењем у мерни лист. Контрола мера рукавца изводи се само у случају 

демотаже унутрашњих прстенова као последица замене моноблок точкова и 

једноделних дискова или неисправности унутрашњих прстенова. 

7. Рукавце осовине заштитити од корозије и механичких оштећења и 

припремити за транспорт. 
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8. Прање кућишта лежишта, чишћење, преглед да ли су оштећена а затим их 

премерити. По потреби уградити исправне. Додирну површину кућиште-лежај 

намазати антикорозивним премазом (маст). 

9. Прање и чишћење свих делова ваљкастог лежаја, утврђивања евентуалног 

оштећења и уградња нових по потреби. 

10. Монтажа прегледаних и исправних лежајева у кућишта. 

11. По доласку осовина са замене или обраде моноблокова, тј, замене 

(једноделних) или обраде дискова, очистити, опрати рукавце и монтирати 

лабиринтске (или заптивке од филца) и унутрашње прстенове лежајева .  

12. Монтажа кућишта лежаја са стављањем потребне количине масти (према 

упуству произвођача лежаја). 

13. По монтажи кућишта, испитати лаки ход ваљкастог лежаја ручним 

окретањем, ради утврђивања евентуалних грешака (нпр. додир лабиринта). 

14. Склопљене осовинске слогове и мазалице транспортовати у радионицу за 

монтажу обртних постоља. 

15. Замену моноблок точкова извршити ако не може да се постигне пун профил 

на  мери пречника моноблок точка Ø880 mm . 

16. Замену кочионих дискова извршити ако не може да се постигне дебљина 

диска 100 mm. 

17. Извршити уградњу нових одговарајућих завртњева за осигурање осигурача, а 

у складу са Упутством 260. 

18. Оправку осовинских склопова и осовинских лежишта изводити у складу са 

уптством 260 и извршене радове предати контроли наручиоца уз одговарајуће 

одобрене мерне листе. 

19. Приликом контролних прегледа П-6 и П-12 представници Железнице Србије 

упутиће позив Ремонтеру Директном-Кориснику 24 часа пре прегледа. 

Ремонтер Директни-Корисник ће упутити своје представнике који ће 

присуствовати демонтажи поклопаца кућишта осовинских лежајева утврдити 

исправност лежаја и масти и извршити поновно бломбирање својим 

бломбама. У случају не доласка представника ремонтера у року од 24 часа, 

представници Железнице Србије извршиће бломбирање и комисијским 

записником констатовати стање што неће утицати на гарантни рок. 

 

 

03 -  ПОСТОЉЕ     

        

 

1. Доње постоље - рам кола прегледати. Пукотине обрадити и електрично 

заварити. Проверити грудну греду. Исправљање свих елемената носача 

постоља. 
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2. Демонтажа бочних и средишњих клизних плоча. Исправљање - поправка 

клизних плоча и канала за подмазивање. Подмазивање клизних плоча и 

канала за подмазивање. Подмазивање клизача и по потреби замена 

истрошених уложака средишних клизних површина. Монтажа клизних плоча. 

Чишћење и поправка уређаја за подмазивање. 

Дотеривање зазора бочних клизних плоча. 

3. Преглед таласастог подног лима. Крпљење пода по потреби.  

4. Аеродинамичне оплате које се демонтирају, демонтирати, оштећене 

поправити и деформисане исправити.  

5. Оштећења на фиксној аеродинамичкој оплати поправити а деформисане 

исправити, а по потреби и заменити оплату израђену по овереној техничкој 

документацији. 

6. Све бравице разрадити и подмазати. 

7. После поправке све демонтиране аеродинамичке оплате монтирати  на кола са 

довођењем у функционално стање (лако отварање и затварање, као и 

закључавање). 

 

 

04 -  ОБРТНО  ПОСТОЉЕ   

        

1. Транспортовање постоља у радионицу за оправку. 

2. Демонтажа клизних плоча бочних клизача и провера да ли су изрисане - 

изрисане заменити. 

3. Постављање обртног постоља под пресу. 

4. Развезивање хоризонталних, вертикалних надмазаличних амортизера са 

заменом  гумених чаура. 

5. Развезане амортизере очистити , опрати, испитати, репарирати, испитати и 

атестирати и по потреби заменити новим. 

6. Развезивање вешалица носача опруга секундарног огибљења. 

7. Постављање обртног постоља на колица за демонтажу осталих елемената. 

8. Демонтажа доњег дела кућишта лежаја са вођењем осовинских слогова. 

9. Демонтажа лежаја - комплет граничника попречног пошетаја колевке са 

прањем и чишћењем. 

10. Демонтажа механичког пригушивача вијугања. 

11. Демонтажа кочионих цилиндара и евентуално слање на реатестацију, тј, 

оправку. 
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12. Демонтажа кочионог полужја. 

13. Демонтажа опруга примарног и секундарног огибљења шипки за попречно 

вођење секундарног огибљења са слањем опруга на упаривање. Извршити 

замену неисправних опруга новим, или коришћеним уз одговарајуће 

сертификате и мерне листе. 

14. Демонтажа подужних вођица осовинског склопа. 

15. Демонтажа уземљења и прикључака црева ваздушне кочнице. 

16. Транспортовање рама обртног постоља и колевке на проверу у алату. 

17. Демонтажа плоче за вођење колевке. 

18. Провера рама обртног постоља у алату и контрола мера према мерном листу 

као и провера рама да ли има пукотина, оштећења и хабања и извршити 

оправку ради довођења у исправно стање. 

19.  Провера калаисаних површина са поправком. 

20. Монтажа плоче за вођење колевке са постављање подметача ако је потребно 

ради добијања одговарајуће коте према мерном листу. 

21. Провера колевке обртног постоља у алату и контрола мера према мерном 

листу као и провера колевке да ли има пукотину хабања или оштећења и 

извршити оправку ради довођења у исправно стање. 

22. Чишћење и упаривање опруга са маркирањем. Извршене радове предати 

контроли наручиоца уз одговарајуће одобрене мерне листе 

23. Постављање рама на колица за поновну монтажу елемената. 

24. Монтажа кочионог полужја и цилиндра са обавезном заменом чаура, 

сворњака и водилица. Све таруће површине подмазати одговарајућом машћу 

према упутству за руковање и одржавање. 

25. Постављање оправљених осовинских слогова у алат за монтажу обртног 

постоља, монтажа примарног огибљења и подужних вођица осовинског слоја 

и повезивање са рамом према упутству за руковање и одржавање. 

26. Монтажа вратила механичког пригушивача вијугања са носачем лежаја, 

провера еластичних елемената и замена оштећених. 

27. Постављање рама са осовинским слоговима и примарним огибљењем на 

колица за монтажу осталих елемената. 

28. Монтажа носача опруга, шипке за попречно вођење огибљења, секундарно 

огибљење амортизера и колевке. 

29. Постављање постоља под пресу, постављање полуга механичког пригушивача 

вијугања са везивањем исте. Повезивање амортизера и уземљења. Штеловање 

обртног постоља под пресу према мерном листу и упутству за руковање и 

одржавање. 

30. При монтажи све завртње пре монтаже премазати према упутству за руковање 

и одржавање. 
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31. Притезање завртња извршити момент кључем према упутству за руковање и 

одржавање и техничком опису за обртна постоља. 

32. Све неисправне и прекомерно истрошене делове заменити новим, а у складу 

са упутсвом за одржавање обртних постоља. 

 

 

 

05 -  ТЕГЉЕНИЧКИ УРЕЂАЈ (ВЛАЧНА СПРЕМА) 

        

1. Пре извођења радова, треба прегледати да ли је технички и функционално 

исправан, да ли постоје оштећења и да ли су истрошења у граничним мерама 

према Упутству 242/5 за редовне оправке тегљеничких уређаја.  

2. Делове чије граничне мере не задовољавају по Упутству 242/5 заменити 

новим или коришћеним уз одговарајуће сертификате и мерне листе. 

3. Квачило демонтирати, искувати и поправити, матице, стремење, вешалице по 

потреби поправити и квачило монтирати. 

4. Влачну куку демонтирати, прекомерно истрошена места влачне куке 

регенерисати, влачне куке монтирати. 

5. Опруге влачне спреме демонтирати, подмазати, монтирати. Вијке вођице 

опруге регулисати. 

6. Вођице влачне куке демонтирати, поправити и монтирати. 

7. Заштитник квачила по потреби исправити. 

8. Помоћну куку квачила по потреби исправити. 

9. Прстенасте опруге влачне спреме раставити, очистити, неисправне прстенове 

заменити,опруге саставити и монтирати. 

10. Испитивање тегљеничког уређаја пре уградње на кола, радити на основу 

Упутству 242/5, уз попуњавање одговарајућих мерних листа. 

 

 

 

06 -  ОДБОЈНИЧКИ УРЕЂАЈ   

        

 

1. Пре извођења радова, одбојнички уређај треба прегледати да ли је технички и 

функционално исправан, да ли постоје оштећења и да ли су истрошења у 
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граничним мерама према Упутству 242/5 за редовне оправке одбојничких 

уређаја. 

2. Делове чије мере не задовољавају по Упутству 242/5 заменити исправним.  

3. Одбојнике демонтирати, раставити, очистити, подмазати, плоче одбојника 

исправити. Одбојнике испитати. 

4. Чауре по потреби наварити и обрадити. Подложне плоче одбојника 

исправити. 

5. Одбојник монтирати са еластичним подлошкама. 

6. Испитивање одбојничког уређаја пре уградње на кола, радити на основу 

Упутству 242/5, уз попуњавање одговарајућих мерних листа. 

 

 

07  -   РУЧНА КОЧНИЦА И КОЧНО ПОЛУЖЈЕ 

        

 

1. Развезати сајле ручне кочнице ради спуштања вагона на помоћна колица,  

недостатке отклонити. 

2. Демонтирати точак и кућиште точка, очистити ланац и ланчанике на стубу, 

прегледати, поправити, подмазати, монтирати, испитати функцију. 

3. Демонтирати вретено, ланац, ланчанике и котуре под колима, очистити, 

прегледати, поправити, подмазати, монтирати, испитати функцију, по 

потреби заменити сајле ручне кочнице. 

4. Сајле ручне кочнице прегледати, одвити и разрадити навртке, подмазати, 

монтирати, прештеловати сајле. 

5. Вентил за укључивање екрана индикатора за контролу рада кочнице 

отворити, очистити, прегледати, поправити, гумене заптивке заменити  и 

испитати функцију. 

6. Привезати сајле ручне кочнице, наштеловати зазор између диска и уметка, 

проверити функцију, предати контроли. 

7. Измерити силу кочења. 

8. Све неисправне делове заменити новим или коришћеним уз одговарајуће 

сертификате и мерне листе 

 

 

 

09  -   ВАЗДУШНА КОЧНИЦА  
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1. Пре извођења обавезних радова извршити кратку пробу кочнице и 

констатовати недостатке. Оправку кочнице вршити обавезно по Упутству 

245 за одржавање кочница железничких возила. 

2. Демонтирати противклизне направе, бројач километара, развезати ваздушне 

водове ради спуштања вагона на помоћна колица. Монтирати демонтиране 

елементе после постављања коша кола на обртно постоље. 

3. Демонтирати елементе кочнице: распоредник, вентил помоћне кочнице, 

брзач пражњења и редукциони вентил, ради слања у специјализовану 

радионицу „Железница Србије“ад за реатестацију. Монтирати елементе 

после реатестације. 

4. Ваздушни вод са резервоарима и огранцима окуцати, издувати, прегледати, 

уградити недостајуће обујмице и вијке. Санирати трагове корозије 

ваздушних водова. 

5. Демонтирати спојнице ваздушних водова и чеоних славина. Проверити 

старост спојница ваздушних водова. Није дозвољена употреба водова 

старијих од 10 година. Чеоне славине раставити, очистити, прегледати, 

поправити, саставити, монтирати и испитати функцију. 

6. Мењачки и искључни уређај и жице откочника прегледати, растављиве 

делове мењачког уређаја демонтирати, поправити, подмазати, намонтирати 

и испитати функцију. 

7. Пречистаче прашине, одвајаче кондензата и славине свих врста отворити, 

очистити, прегледати, поправити, намонтирати и испитати функцију. 

8. Извршити ревизију екрана и поправити неисправне склопове, заменити по 

потреби стакла. 

9. Ставити кола под притисак, извршити заптивање свих спојева и проверити 

рад активатора, манометара и екрана. 

10. Испитати функцију ваздушне кочнице, предати контроли уз снимање 

дијаграма са провером противклизне заштите. 

11. Пломбирати уређаје помоћне кочнице. 

12. Кочницу испитати на пробној вожњи по Упутству 266  уз снимање дијаграма 

за свака кола појединачно. 

13. Демонтирати и отпремити противклизне направе у радионицу за ревизију. 

14. ГР регулаторе или центрифугалне регулаторе, очистити, раставити, 

прегледати, подмазати лежајеве, заменити истрошене елементате, саставити, 

испитати, монтирати и прикључити на инсталацију. 

15. Прегледати ПКЗ (БЕБ) уређај и вентиле, повезати на кочиону инсталацију и 

проверити функционалности ПКЗ (затварање и блокада), ПКЗ вентила у 

месту као и симулирање вагона у покрету протоколу испитивања. 

 

 

 



30 
 

11 -  ПРЕМАЗИ И НАТПИСИ    

        

1.  Антикорозиона заштита кола 

a) Грубо спољно прање: 

 санитарија и кесона 

 чишћење и прање пода при улазу 

 прање и чишћење прелазних мостова 

 сандук кола 

 грубо чишћење меком четком унутрашњости кола 

 чишћење корпе за отпатке, пепељаре и др. 

b) Прање и чишћење пре антикорозионе заштите: 

 прање и чишћење спољних површина доњег постоља (носачи, 

косници, под одоздо) 

 чишћење и прање грудне греде 

 прање сандука за батерије 

 прање степеница 

 прање рукодржа 

 прање сандука кола (бочне, чеоне стране, кров) 

 прање завршних сигнала 

 оков и таблице 

 фалцови чеоних улазних врата; чеона и бочна врата 

 прелазни мостови 

c) Чишћење и прање унутрашњости кола: 

 прање пода ходника и одељка 

 чишћење и прање пода WС-а и умиваонице 

 прање санитарија 

 прање плафона и зидова 

 прање предулаза 

 прање седишта и лежајева 

 оков и врата, довратни стубови 

 шине и вођице купејских врата 

 лимови парног огрева 

 чишћење цеви 

 чишћење и издувавање оклопних решетки ел. грејалице 

 прање прозора (одељака врата, ходника, WС-а, умиваонице) 

 прање и пеглање завеса и пресвлака главонаслона седишта 

d) По оправци све површине од дрвета припремити за бојење: 

 шмирглање, гитовање 

 премаз фирнисом 

e) Све делове кочнице, који се оправљају у специјализованој радионици - 

одмастити: 

f) Прелазнице - мехови 
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 мехове освежити средством за освежење гуме 

 прелазнице одмастити 

 

g) Све делове од дрвета лакирати 

h) Грудну греду темељно бојити 

i) Освежити боју доњег постоља 

j) Освежити боју сандука за батерије 

k) Носаче степеница темељно бојити 

l) Пре шприцања кола прозоре заштитити 

m) АКЗ коша кола (бојење) 

n) Исписивање натписа: 

 исписати све натписе и излепити налепнице (унутра) 

 лакирање натписа 

п)  Антиграфитна заштита коша кола 

 

 

1.1.  АКЗ обртних постоља 

Демонтажа елемената обртних постоља: рамова, колевки, међуносача, 

полуга и осталих елемената обртног постоља, одмашћивање истих, 

пескарење истих до метално чисте површине и њихова заштита 

комплетним системом премазних средстава. Поновна монтажа елемената. 

 

 

20 -  КОСТУР САНДУКА    

        

 

1. Преглед оплате лима колског сандука и лименог патоса : 

Крпљење оплате лима и лименог патоса. Чеони руб поправити, по потреби 

мењати. 

2.   Код оштећене, кородирале оплате лима око прозора пре чишћења и крпљења 

извршити демонтажу прозора.  

 

 

21 -  УНУТРАШЊА ОБЛОГА  

        

 

1. Дрвени под кола по потреби поправити, дотрајали мењати.  

2. Облоге пода (подолит, гума итд.) по потреби варити, по потреби мењати 

подолитом истог дезена или мењати целу површину пода. 
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22 -  ВРАТА      

        

 

Бочна улазна врата 

1. Демонтирати врата ради извођења АКЗ сандука кола и замне лежаја. 

2. Прегледати врата са спољне и унутрашње стране, утврдити оштећења,  

поправити и ојачати. Рам и врата пескарити са спољње стране. 

3. Механизам за аутоматско затварање врата, лежајеве и вођице врата 

прегледати и поправити  или заменити по потреби. 

4. Прекидач за ручно затварање врата, електромагнетну браву, крајње 

прекудаче прегледати , подесити за испрано функционисање, по потреби 

заменити новим делом. Електро инсталацију (проводници, конектори, клеме) 

проверити и по потреби заменити новим. 

5. Прегледати покриваче степеништа, наштеловати телескопске устављаче да 

покривач належе на праг када су врата затворена. 

6. Прегледати све вијке, оштећене заменити а недостајуће уградити. 

7. Монтирати врата. 

8. Извршити пробу пнеуматике и електро опреме врата са довођењем у 

функционално стање. 

Чеона врата: 

1. Преглед и оправка чеоних врата и механизма чеоних врата. Све вијке 

притегнути, оштећене заменити, а недостајуће уградити. Притегнути сајлу. 

Оштећене облоге чеоних врата заменити. 

Врата WС-а 

1. Преглед и довођење врата, шарнира и брава у функциоално стање. Оштећене 

заменити. 

2. Ал профил који опшивају врата и отвор у зиду притегнути. Оштећене 

заменити 

 

Врата електро уређаја, врата ормана резервних делова и врата завршног сигнала 

1. Преглед и оправка свих врата, шарнира и триб брава . 

2. Алумнијумски профил који опшивају врата и отвор у зиду притегнути. 

 Све површине од алуминијума и нерђајућег челика очистити-исполирати 

полир пастом. 
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23 -  ПРОЗОРИ      

        

         

1. Прозоре са рамовима Д-Г прегледати, поправити и довести у функционално 

стање. 

2. Механизам прозора прегледати и довести у функционално стање или 

заменити по потреби. 

3. Дотрајалу гуму са кедером на прозорима мењати. 

4. Дихтунг гуму за дихтовање горњег дела клизног прозора у затвореном 

положају заменити. 

5. Горњи и доњи рам по потреби причврстити. 

6. Недостајуће вијке уградити. 

7. Прозоре WС-а прегледати и поправити. 

8. Завесе демонтирати, опрати, поцепане и флекаве заменити, пеглати, 

монтирати, недостајуће кукице надоместити. Вођице завеса поправити, 

причврстити, држаче завеса наместити. Ролетне демонтирати, закрпити, 

очистити спољне делове ролетне (вештачка кожа) и монтирати. 

9. Ручице и механизам вентилације поправити и регулисати. 

10. Притисне рамове прозора демонтирати, поправити, брусити, лепити и 

крпити. Доње делове рамова по потреби остругати, рамове монтирати. 

11. Притисне рамове офарбати 

12. Брисач горњег крила прозора и L клизач заменити 

13. Прегачу горњег и доњег крила очистити и офарбати 

14. Гуму на раму доњег крила и U профил за дихтовање заменити 

15. AL рамове очистити и офарбати 

16. Носаче Пинч лајсни прегледати и оштећене заменити 

17. Бравице прозора Д-Г, оштећене делове заменити 

18. Пинч лајсне заменити 

19. Замаглена и оштећена стакла заменити 

20. Оштећену гуму стакла прозора заменити. 

21. Све површине од алуминијума и нерђајућег челика очистити-

исполирати полир пастом. 

 

 

24 -  ПРЕЛАЗНИЦЕ И МЕХОВИ  
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3. Демонтирати гумене мехове, извршити преглед гумених цеви, дотрајале 

вијке са везе заменити, оштећена места залепити цианколом, гуме 

освежити,по потреби заменити и монтирати. 

4. Прелазни мост демонтирати, прегледати клизни део прелазнице, ослонце 

моста, бочне ослонце, прагове, опруге и затварач моста регулисати, 

поправити, подмазати и монтирати или заменити по потреби. Сигурносне 

ланце поправити и опшити или заменити по потреби. Опружне вешалице 

поправити или заменити по потреби. Прегледати приварке (причврсно окце и 

цеви утикача) и поправити. 

 

 

 

 

26 -  СНАБЕВАЊЕ КОЛА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

    

 

Генератор са мултипликатором 

 Демонтирати генератор струје, мултипликатор са обртног постоља и 

поставити поклопац на кућишту лежаја осовинског слога. 

 Извршити спољно прање и чишћење неразарајућим средством раставити на 

појединачне сколопове. 

 Мултипликатор раставити, елементе очистити, опрати и констатовати 

неисправност, оштећеност и степен истрошености (пужа, пужног точка, 

осовиница итд.) и по потреби извршити замену новим. Лежајеве, семеринге, 

гумене чепове и заптивке обавезно заменити новим. Подесити зазор код 

пужа редуктора према Упутству за руковање и одржавање. 

 Генератор раставити, очистити, елементе опрати. Проверити исправност 

свих намотаја и по потреби извршити поправку. 

 Исправљачки део раставити, очистити и проверити исправност. 

 Према Упутству за руковање и одржавање саставити генератор и 

мултипликатор, налити уље и пломбирати. 

 Провера функционалности на испитном столу у склопу са регулатором 

напона. Резултате уписати у мерни лист. 

 Обележити генератор и послати на монтажу на кола. 

 Проверити исправност генераторских каблова (непрекидност и изолација). 

По спуштању кола извршити повезивање са генератором.  

 Опшивке генераторских каблова заменити новим уколико су оштећене, не 

крпити. 

 Преглед носача и опруге генераторског кабла са довођењем у функционално 

стање. 

 Монтажа генератора струје са мултипликатором на обртно постоље са 

осигурањем и пломбирањем. 
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 Извршити моторизацију кола. Упаривање генератора у тандем изведби 

извести са максималном разликом стуруја генератора од 10A. 

 

Кутија са осигурачима 

 Преглед кутије осигурача, демонтажа ножастих осигурача, одстрањивање 

прашине и прљавштине, преглед квалитета и веза проводника према цртежу 

са провером исправности осигурача, шента и осталих елемената, притегнути 

прикључке, монтажа ножастих осигурача са заменом недостајућих ел. 

делова, шемирање проводника пластичним везицама. 

 Регулатор напона демонтирати, раставити, очистити, прегледати, неисправне 

делове заменити, напоне подесити, саставити, испитати, монтирати и 

прикључити. Испоставити мерни лист са испитивања регулатора. 

 Све гумене заптивке на колима заменити новим. 

 

Спољни извор 3x380/24 V 

 Отворити поклопац, очистити, издувати прашину из сандука и из утичнице 

страног извора.  

 Извршити преглед, притегнути прикључке на доводним и одводним 

проводницима, поправку,  и испитивање свих елемената склопу страног извора 

3x380/24 В, са заменом неисправних елемената новим. 

 Преглед поклопца, утичнице, бравица и довођење у функционално стање. 

 Све гумене заптивке на колима заменити новим. 
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IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

                              1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

Понуђач мора да испуни следеће услове да би учествовао у овом отвореном поступку јавне 

набавке:  

 

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, и то:  

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) Закона);  

 

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);  

 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);  

 

4) 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);  
 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине 

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 

1)    Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним финансијским 

капацитетом и то:  
-  да понуђач  у претходне две обрачунске године (2012. и 2013.) има  укупно остварен 

приход у вредности од  30.000.000,00 динара,   

- да понуђач није био у блокади уназад 6 месеци од дана објављивања позива за 

подношење понуде. 

     

2) Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним 

капацитетима и то а је понуђач у претходне три године (2012, 2013. и 2014) од 

дана објављивања позива за подношење понуда закључио/извршио услуге 

примерене предмету јавне набавке, у вредности од 20.000.000,00 динара. 
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      3) Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним  кадровским 

капацитетима и то да има минимум 16 (шеснаест) запослених радника. Запослена 

лица морају бити следеће квалификације: 

 

- 2 дипломирана машинска инжењера 

- 1 дипломирани електро инжењер 

- 3 запослена машинске струке 

- 3 запослена електро струке 

- 1 заваривач 

- 2 радника са положеним стручним испитом за кочну опрему 

- 1 фарбар 

- 3 бравара 

 

4.) Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним техничким 

капацитетима и то минимум следеће: 

- Колосек ширине 1435 мм и дужине мин 50 м 

- Погон за монтажу и демонтажу опреме воза (са неоходним крановима, 

дизалицама за подизање шинских возила и осталом помоћном опремом) 

- Погон за ремонт механичке опреме сандука кола 

- Погон за ремонот пнеуматске и кочне опреме са одговарајућим пробним 

столовима 

- Погон за машинску обраду са: специјализованим струговима за обраду осовина, 

точкова 

- Погон за монтажу осовинских склопова са: 

 уређајем за напресивање (мин 600-1200КН), 

 Уређајем за ултразвучно испитивање и испитивање Омског отпора 

 Алатима за монтажу и демонтажу лежајева склопова обртних постоља 

 Свом потребном мерном опремом за ремонт у складу са техничким 

захтевима 

- Погон за бојење 

  

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

понуђач је дужан да за подизвршиоца достави доказе о испуњености  обавезних услова 

из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 
  

1)     Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона, да је понуђач регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
  

- Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

 

2)    Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона, да понуђач 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, кривична дела примања или давања мита, 

кривично дело преваре  
 

- Доказ: Правна лица:  

1.) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре;  

2.) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко 

од кривичних дела организованог криминала;  

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави  доказ за сваког од њих.   

 

 Предузетници и физичка лица:  

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-

а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - да понуђачу није изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за 

подношење понуде 

 

 - Доказ: Правна лица:  

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог 

органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;  

 

Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог 

органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 

 

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања одређених послова.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 

 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - да је понуђач измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или 

стране државе када има седиште на њеној територији. 

 

- Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 

потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

5)  Услов из члана чл. 75. ст. 2.- да је понуђач при састављању понуде поштовао 

обавезе  које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине.  
  

- Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве о поштовању обавеза (Образац бр.9). 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом.  

 

Уколико је понуђач уписан у Регисртар понуђача доставља Извод из Регистра и Изјаву да је 

уписан у Регистар понуђача са наведеном интернет страницом. 
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

1)    Да располаже неопходним финансијским капацитетом: 

 

-  да понуђач  у претходне две обрачунске године (2012. и 2013.) има  укупно остварен 

приход у вредности од  30.000.000,00 динара,   

- да понуђач није био у блокади уназад 6 месеци од дана објављивања позива за 

подношење понуде. 

        Доказ: Биланс стања и биланс успеха, са мишљењем овлашћеног ревизора, (или 

изјаву, одлуку или акт да Понуђач није обвезник ревизије) или извештај о бонитету за 

јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, Регистар 

финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, сходно 

чл. 4. Закона о Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 55/2004 и 

111/2009). Потврда о броју дана неликвидности за период од 6 месеци од дана 

објављивања позива за подношење понуде, коју издаје НБС, Одељење за принудну 

наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, на основу 

члана 54. Став 1. Тачка 4. Закона о платном промету („Сл. Лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 

5/2003 и  („Сл. Гласник РС”, бр. 43/2004).  

 

Напомена: Под пословним приходом наручилац сматра приход који је уписан у 

Билансу успеха, на позицији "ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206), а 

који је у колони бр.3 - АОП означен ознаком "201" и тај податак ће бити релевантан 

код оцењивања понуда у погледу неопходног финансијског капацитета. Дакле, 

ради се о приходима из обављања делатности. То даље значи да наручилац неће 

признавати приходе по основу финансијских прихода (АОП 215) и остале приходе 

(АОП 217). 

 

2) Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним 

капацитетима и то а је понуђач у претходне три године (2012, 2013. и 2014.) од 

дана објављивања позива за подношење понуда закључио/извршио услуге 

примерене предмету јавне набавке, у вредности од 20.000.000,00 динара. 

       

Доказ: Списак уговора или рачуна као доказ да је понуђач у последње три године 

(2011; 2012. и 2013. год.) извршио услуге примерене предмету јавне набавке, о чему 

прилаже као доказ копије потврде Наручиоца да су предметне услуге извршене 

(Образац 11). 

 

3) Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним кадровским 

капацитетима и то да има минимум 16  (шеснаест) запослених радника. Запослена 

лица морају бити следећих квалификација: 

- 2 дипломирана машинска инжењера 

- 1 дипломирани електро инжењер 

- 3 запослена машинске струке 

- 3 запослена електро струке 

- 1 заваривач 

- 2 радника са положеним стручним испитом за кочну опрему 

- 1 фарбар 
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- 3 бравара 

 

Доказ: Фотокопија М3 образца за тражени број запослених. 

   

4.) Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним техничким 

капацитетима и то минимум следеће: 

- Колосек ширине 1435 мм и дужине мин 50 м 

- Погон за монтажу и демонтажу опреме воза (са неоходним крановима, 

дизалицама за подизање шинских возила и осталом помоћном опремом) 

- Погон за ремонт механичке опреме сандука кола 

- Погон за ремонот пнеуматске и кочне опреме са одговарајућим пробним 

столовима 

- Погон за машинску обраду са: специјализованим струговима за обраду осовина, 

точкова 

- Погон за монтажу осовинских склопова са: 

 уређајем за напресивање (мин 600-1200КН), 

 Уређајем за ултразвучно испитивање и испитивање Омског отпора 

 Алатима за монтажу и демонтажу лежајева склопова обртних постоља 

 Свом потребном мерном опремом за ремонт у складу са техничким 

захтевима 

- Погон за бојење 

 

Доказ: Фотокопија Уговора о закупу или власништву (за простор) и оверена и потписана 

пописна листа техничких средстава на сопственом меморандуму 

 

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).  

 

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. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвршиоца  достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, 

а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом 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. 

 

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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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 или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

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

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 

Понуду доставити на адресу: "Железнице Србије" а. д., 11000 Београд, Здравка Челара 14а, 

са назнаком:  

"Понуда за јавну набавку услуге редовне оправке 15 путничких кола, у отвореном 

поступку, по партијама (ЈН број 109/2014), - НЕ ОТВАРАТИ".    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 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 за сваку партију: 
 

 Образац за оцену испуњености обавезних и додатних услова за учешће у 

поступку јавне набавке  (образац бр. 1), попуњен, оверен печатом и потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 

може да се определи да образац потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  

оверити образац 
 

 Образац понуде (образац бр. 2) 
Понуђач је обавезан да достави Образац понуде, попуњен, оверен печатом и потписан од 

стране овлашћеног лица понуђача, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

понуде наведени.  
 

Понуђач обавезно наводи начин подношења понуде и уписује податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе 

да понуду подноси са подизвршиоцем, 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 подизвршиоца.   
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвршиоца и  попуњава табелу 3. 

„Подаци о подизвођачу“. У случају подношења понуде са већим бројем подизвршилаца, 

табела се копира и доставља за сваког подизвршиоца. 
 

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. 

„Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају понуђачи који подносе заједничку 

понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, наведени образац се 

копира у довољном броју примерака, попуњава и доставља за сваког понуђача који је 

учесник у заједничкој понуди. 
 

У попуњеном обрасцу понуде не сме бити никаквих корекција и исправки. У случају било 

каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од стране овлашћеног 

лица понуђача.  
 

 Образац структуре цене (образац бр. 3-1), попуњен, оверен печатом и потписан од 

стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и 

печатом  оверити образац. 

 

 Образац трошкова  понуде, може да достави понуђач (образац бр. 7) 

Напомена: На основу члана 88. Закона ("Сл. гласник" РС број 124/12 и 14/15) понуђач 

може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Уколико  понуђач  као саставни  део  понуде  достави  попуњен, потписан и печатом 

оверен  (од стране  овлашћеног лица  понуђача) Образац трошкова припреме понуде 

сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова припреме понуде, а који 

(Захтев) ће бити уважен, односно наручилац ће бити дужан надокнадити трошкове 

прибављања средстава обезбеђења у случају обуставе јавне набавке из разлога који су на 

страни наручиоца.  
 

 Образац изјаве о независној понуди (образац бр. 8), попуњен, оверен печатом и 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, 

Изјаву потписује и печатом оверава сваки од чланова групе понуђача. 
 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2 (образац бр. 9), 

попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико 

понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава сваки од чланова 

групе понуђача.  

 

 Банкарска гаранција за озбиљност понуде  

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде, за сваку партију 

посебно - као инструмент обезбеђења за понуду (гаранција за озбиљност понуде): 

Неопозива, без приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на први позив, на 
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износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а, која је издата од угледне банке са седиштем у 

земљи Наручиоца или у иностранству, а која је прихватљива за Наручиоца и у облику који 

је прихватљив за Наручиоца и са роком важности 30 дана дужим од опције понуде.  

Инострани понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкараске гаранције, плативе на 

први позив, а банка која исте издаје мора имати КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ КОМЕ ОДГОВАРА 

НАЈМАЊЕ НИВО КРЕДИТНОГ КВАЛИТЕТА 3 (ИНВЕСТИЦИОНИ РАНГ). Кредитни 

рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг 

коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг 

агенција која са налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је 

објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and 

Markets Authorities – ESMA). Домаћи понуђачи достављају неопозиве и безусловне 

банкараске гаранције, плативе на први позив, а банка која исте издаје мора бити 

прихватљива за Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне 

услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који 

одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова. 

Модел банкарске гаранције дат у Обрасцу бр. 4.  

 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија и са којим ће бити закључен 

уговор, (за сваку партију посебно), биће дужан да приликом потписивања уговора за 

јавну набавку, достави наручиоцу, као средства финансијског обезбеђења испуњења 

уговорених обавеза, банкарску гаранцију, и то: 

- банкарска гаранција за добро извршење посла у износу од 10% од 

вредности Уговора без ПДВ-а, која је издата од угледне банке са седиштем у 

земљи, а која је прихватљива за Наручиоца и у облику који је прихватљив за 

Наручиоца , неопозива, безусловна, платива на први позив, са роком  важности 

30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у  целости. 

Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове  и мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну 

надлажност за решавање спорова. Поднета банкарска гаранција не може да 

садржи додатне услове за исплату, краће рокове од од оних које одреди 

Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну 

надлежност за решавање спорова. Наручилац не може вратити средство 

финансијског обезбеђења понуђачу, односно пружаоцу услуге, пре истека рока 

трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим 

средством.  

- банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року у износу од 

5% од вредности Уговора, која је неопозива, безусловна, платива на први 

позив и без приговора. Понуђач je у обавези да као саставни део понуде достави 

потписано и печатом оверено писмо о намерама пословне банке да ће у 

моменту примопредаје радова који су предмет јавне набавке, доставити 

Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року 

износу од 5% од вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности 30 дана 

дужим од гарантног рока. 



46 
 

- банкарску гаранцију за додатно испуњење уговорних обавеза у износу од 

15% од вредности Уговора, без ПДВ-а , са роком важности 30 дана дужим од 

уговореног рока за коначно извршење набавке у  целости, уколико се изабрани 

понуђач налази на списку негативних референци, а ако предмет јавне набавке 

није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 

*Подносе само Понуђачи који имају негативну референцу 

 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 

од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или 

промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења понуђачу, односно 

Пружаоцу услуге, пре истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је 

обезбеђена тим средством. 

 

Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене обавезе, 

понуђач је дужан да продужи важење банкарске гаранције за добро извршење посла, а 

према условима из Модела уговора, односно уговора. 

 

 Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања 

банкарске гаранције за добро извршење посла у моменту закључења уговора.  
 

Понуђач je у обавези да као саставни део понуде достави потписано и печатом оверено 

писмо о намерама пословне банке да ће у моменту потписивања уговора, доставити 

Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 

извршење набавке у целости, за сваку партију посебно. 

Модел Банкарске гаранције за добро извршење посла дат у Обрасцу бр. 5. 

Модел Писма о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за добро 

извршење посла дат у Обрасцу бр. 6.  

 

 

 Модели уговора, попуњени, печатирани и потписани од стране овлашћеног 

лица понуђача.  
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 

оверити. 

Модел уговора за партију 1 са техничком спецификацијом у прилогу 

Модел уговора за партију 2 са техничком спецификацијом у прилогу 

 

 Попуњена Изјава о неопходном финансијском  капацитету (Образац бр.10) 

 Попуњена Изјава о неопходном пословном капацитету (Образац бр.11) 

 Попуњен Неопходан технички капацитет (Образац 14) 

 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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4.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ 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: "Железнице Србије" ад,  са 

назнаком:  
 

"Измена понуде за јавну набавку услуге редовне оправке 15 путничких кола у  

отвореном поступку, по партијама (ЈН бр. 109/2014) - НЕ ОТВАРАТИ" или 

 

"Допуна понуде за јавну набавку услуге редовне оправке 15 путничких кола у  

отвореном поступку, по партијама (ЈН бр. 109/2014) - НЕ ОТВАРАТИ" или  

  

"Опозив понуде за јавну набавку услуге редовне оправке 15 путничких кола у  

отвореном поступку, по партијама (ЈН бр. 109/2014) - НЕ ОТВАРАТИ" или  
 

 "Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге редовне оправке 15 путничких 

кола у  отвореном поступку, по партијама (ЈН бр. 109/2014) - НЕ ОТВАРАТИ".  
  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

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 подизвршилац, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвршиоцем.  

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач један део набавке спроводи преко подизвођача дужан је, да у склопу 

своје понуде, достави списак подизвођача те да за сваког од подизвођача поднесе 

документацију, којом се доказује испуњеност услова од стране подизвођача, предвиђену 

одељком 3. Конкурсне документације. 

 

Понуђач који ангажује подизвођача дужан је да у делу понуде предвиђеном за то, наведе 

проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи 

од 50%,  део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује и као 

подизвођач. 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду за сваког од понуђача мора бити 

поднета документација, којом се доказује испуњеност тражених обавезних услова за 

учешће у поступку јавне набавке. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

- понуђачу који ће издати рачун; 

- рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

- обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Понуђачи одговарају Наручиоцу неограничено солидарно. 

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

заједничкој понуди. 

 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

  

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 

Наручилац ће плаћање вршити на основу фактуре за извршену услугу у року од  45 дана од 

дана преузимања оправљених путничких кола, а након извршеног техничког пријема. 

 

Понуда понуђача који буде захтевао авансно плаћање, биће оцењена као неприхватљива. 
 

Наручилац за ову јавну набавку тражи као средства финансијског обезбеђења искључиво 

банкарске гаранције. 
 

Рок плаћања мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" бр. 119/2012), од дана 

испостављања рачуна који испоставља пружалац услуге, а којом је потврђено извршење 

услуге. 
 

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун Извршиоца. 

Понуђене јединичне цене су фиксне до коначне реализације Уговора.  

 

Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања (менице, акредитиви, 

банкарске гаранције и сл.) 
 

Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од Наручиоца биће 

оцењене као неприхватљиве. 
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8.2. Захтеви у погледу рока извршења услуге 
 

Захтевани рок извршења услуге je максимално 30 дана (за свака кола понаособ), од дана 

предаје путничких кола у оправку, што се констатује записником потписаним од стране 

Наручиоца и Извршиоца.  

 

8.3. Захтев у погледу гарантног рока 
 

Минималана гаранција за извршене услуге износи 24 месеци од извршеног техничког 

пријема од стране Наручиоца. 

  

8.4. Квалитативан пријем  услуге 

 

Квалитативан пријем извршене услуге, ће се обавити код Извршиоца уз присуство 

Наручиоца, о чему ће се направити записник. 

 

8.5. Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 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   

 

Понуђач у Обрасцу понуде мора навести јединичну и укупну цену која се изражава у РСД.   

Понуђене јединичне цене су фиксне до коначне реализације уговора. 

Плаћање услугу ће се вршити након издавања фактуре у року од  45 дана од дана извршене 

услуге оправке. 

Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања (менице, 

акредитиви, банкарске гаранције и сл.) 

 

У цену су урачунати сви зависни трошкови које понуђач има у реализацији набавке.  
 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

 

10.  МЕСТО ВРШЕЊА УСЛУГЕ  

 

Услуга редовне оправке путничких кола ће се обављати у радионицама Извршиоца услуге. 

 

11.   ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ    
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Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија 

и привреде као и локалним пореским администрацијама. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

 

13.    ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И  ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВРШИОЦЕ  

 

Уколико, у складу са Законом о јавним набавкама, понуђач сматра да је документ који 

доставља у оквиру понуде поверљив, треба на видном месту да обележи тај документ са 

"ПОВЕРЉИВО". 
 

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за 

примену елемената критеријума и рангирања понуде. 

 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА  

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем факса на број 011/3290740, е-пошта: 

nabavka@srbrail.rs  или поштом на адресу: 

 

"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" акционарско друштво 

Сектор за набавке и централна стоваришта  

Здравка Челара 14а, 11000 Београд 

 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити 

у писаном облику и истовремено ће 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. 109/2014".  
 

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.  

 

mailto:nabavka@srbrail.rs
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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. 

 

15. 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 подизвршиоца (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвршиоца, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвршиоца. 

 

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.  

 

 

17. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Наручилац ће након што прегледа и оцени понуде, одбити понуду ако: 

 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

 понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

 понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 понуђач не испуњава и све остале услове наведене у конкурсној 

документацији 

 

 

18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 

у поступку јавне набавке: 

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама,  

- учинио повреду конкуренције, 

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
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Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет јавне набавке, за перод од претходне три године. 

Доказ из претходног става може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезе у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза ; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 

односи; 

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из претходног става тачка 1), који се 

односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 

предмет јавне набавке истоврстан. 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 

неприхватљиву, ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач 

добио негативну референцу. 

 

19. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР ПОНУДЕ 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижa понуђена цена за обе партије. 

Све понуде које буду оцењене као одговарајуће биће рангиране применом критеријума 

најнижа понуђена цена. 

  

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

 

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 

стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.  

 

 

20. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ ЦЕНАМА 
 

Уколико две или више понуда имају једнаку цену, предност ће имати понуда која има 

дужи гарантни рок. 

Ако су и гарантни рокови исти, предност ће имати понуда са краћим понуђеним роком 

извршења услуге. 

21. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА   

 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао 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. 
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Наканаду за коришћење патената коришћених у изради понуде, кao и oдгoвoрнoст зa 

пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 

 

22. 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. 

 

23. 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 Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев 

за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-mail: 

nabavka@srbrail.rs или факсом на број 011/3290 740 или препорученом пошиљком са 

повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 

поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од  2 дана од дана пријема захтева. 

 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту 

права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 

дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу 

од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на 

број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха 

уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи 

(број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
 

mailto:nabavka@srbrail.rs
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Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 

радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или 

обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне 

набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању 

понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности 

јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

24. РОК У КОЈEМ ЋE УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧEН 

 

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.  

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. 
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VI. ОБРАСЦИ У  ДОКУМEНТАЦИЈИ  

  

Образац бр. 1 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦEНУ ИСПУЊEНОСТИ ОБАВEЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧEШЋE У ПОСТУПКУ ЈАВНE НАБАВКE  за партију _______ 

 

 

Јавна набавка бр. 109/2014 

Назив документа Приложено 

Обавезни услови  

1. Извод о регистрацији из регистра надлежног органа  Да Не 

2. Потврда надлежног суда: 

да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично дело против 

привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита и кривично дело преваре 

Да Не 

3. Потврда Министарства унутрашњих послова: 

да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично дело против 

привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита и кривично дело преваре 

   Да   Не 

4.  Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време  

објављивања позива за подношење понуда.  

Потврда привредног и прекршајног суда  да није изречена мера забране 

 обављања делатности, или 
Да Не 

Или потврда Агенције за привредне регистре Да Не 

5. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када има седиште 

на њеној територији: 

Потврда Пореске управе Републике Србије Да Не 

Потврда јединице локалне самоуправе - Управе јавних прихода  Да Не 

Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације 
Да Не 

или Извод из Регистра и Изјава да је уписан у Регистар понуђача са наведеном 

интернет страницом 
 Да            Не 

6. Дозвола за обављање делатности који су предмет јавне набавке (понуђач чије  

седиште није на територији Републике Србије дужан је да достави доказ издат од 

 стране надлежног органа државе у којој има седиште, доказ оверава и понуђач 

 

Да 
 

 

 

Не 
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 својим печатом).  

Додатни услови 

7. Образац понуде  

Образац понуде Образац бр. 2 Да Не 

8. Образац сруктуре цене  

Образац структуре цене  – Образац бр. 3 – 1 и Образац бр. 3 - 2 Да Не 

9. Банкарска гаранција за озбиљност понуде   

Гаранција за озбиљност понуде– Модел банкарске гаранције дат у Обрасцу бр. 4  Да Не 

10. Писмо о намерама о издавању банкарске гаранције у моменту закључења уговора       

(за добро извршење посла и за додатно испуњење уговорних обавеза) 

Писмо о намерама о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла –

Модел писма о намерама дату у Обрасцу бр. 6   
Да Не 

Писмо о намерама о издавању банкарске гаранције за додатно испуњење 

уговорних обавеза–Модел писма о намерама дату у Обрасцу бр. 6-1  
Да Не 

11. Образац трошкова припреме понуде  

Образац трошкова припреме понуде– Образац бр.7 Да Не 

12. Изјава о независној понуди  

Изјава о независној понуди– Образац бр. 8 Да Не 

13. Изјава о поштовању обавеза из  важећих прописа  

Изјава о поштовању обавеза–  Образац бр. 9 Да Не 

14. Неопходан финансијски капацитет  

Изјава о неопходном финансијском капацитету – Образац бр. 10 Да Не 

- Биланс стања и биланс успешности са мишљењем овлашћеног ревизора 

у претходне три обрачунске године (2011, 2012, 2013)  

- Потвр да понуђач није био у блокади уназад 6 месеци од дана 

објављивања позива за подношење понуде. 

 

 

Да 

 

 

 

Не 

 

 

15. Неопходан пословни капацитет 

Изјава о неопходном пословном капацитету– Образац бр.11 Да Не 

Доказ – копије уговора или фактура    Да Не 

Образац 11-1 – Референц листа Да Не 

16. Неопходан кадровски капацитет  

Изјава о неопходном кадровском капацитету– Образац бр.12 

Доказ: Фотокопија М3 образца за тражени број запослених. 
Да Не 

17. Неопходан технички капацитет 

Изјава о неопходном техничком капацитету– Образац бр.14 Да Не 

Фотокопија Уговора о закупу или власништву (за простор), и потписана 

пописна листа техничких средстава на сопственом меморандуму. 
Да Не 

 

18. Модел Уговора    

Модел Уговора за партију 1 са спецификацијом услуга Да Не 

Модел Уговора за партију 2 са спецификацијом услуга Да Не 

Извод из Регистра и Изјава да је уписан у Регистар понуђача са наведеном 

интернет страницом 
Да Не 
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Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом приложеном у понуди. 

 

 

- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду. 

- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације приложене у 

понуди, меродавни су подаци из приложене документације. 

- У случају заједничке понуде или понуде са подизвршиоцима овај образац копирати и попунити 

од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвршиоца.   

*Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвршиоце,  док у 

заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М. П.  

ПОТПИС ОВЛАШЋEНОГ  ЛИЦА 

 

дана 
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Образац бр. 2 

Образац понуде за партију ________ 

 
за јавну набавку услуге редовне оправке 15 путничких кола,  

у отвореном поступку по партијама (бр. 109/2014) 

 

  

Понуда бр. ________________ од __________________  

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Eлектронска адреса понуђача  

(e-mail): 

 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
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Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

                                                        А) САМОСТАЛНО 

                                                  Б) СА  ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

                                           В) КАО  ЗАЈEДНИЧКУ  ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач. 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 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:  
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Табелу "Подаци о подизвршиоцу" попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвршиоцем, а уколико има већи број подизвршилаца од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвршиоца. Копира у довољном броју премерака да се попуни и 

достави за сваког подизвршиоца. 

 

4) ПОДАЦИ О УЧEСНИКУ  У ЗАЈEДНИЧКОЈ 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 ПРEДМEТА  НАБАВКE - јавна набавка услуге редовне оправке 15 путничких 

кола, у отвореном поступку, по партијама (јавна набавка бр. 109/2014) 

 

Укупна цена без ПДВ-а у РСД 

 
 

Укупна цена са ПДВ-ом у РСД 

 

 

Рок и начин плаћања 

одложено у року од 45 дана од дана предаје 

оправљених путничких кола и испостављања 

фактуре 

Рок извршења услуге оправке: 
__________________ (максимално 30 дана по 

колима, од предаје у оправку) 

Гаранција за услугу оправке:  
________________________ (минимум 24 месеци од 

предаје оправљених путничких кола) 

Место вршења услуге:  
место Извршиоца 

Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуде 

 

 

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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                                                                                                                Образац бр.  3 - 1 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРE ЦEНE  ЗА ПАРТИЈУ 1 

Редовна оправка 10 путничких кола типа Z1 At/Bt 

 

 

 

 

 

Предмет набавке услуге 
Количина Цена у РСД без 

ПДВ-а 

 

Редовна оправка путничких кола типа Z1 At/Bt 

 (у свему према техничким условима и 

спецификацији) 

 

10 
 

 

 

Укупно у РСД ______________ са ПДВ-ом. 

 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

У   

 

 

 

М. П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋEНОГ ЛИЦА 

 

 
 

дана 
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                                                                                                                Образац бр.  3 - 2 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРE ЦEНE  ЗА ПАРТИЈУ 2 

Редовна оправка 5 путничких кола типа Y At/Bt 

 

 

 

 

Предмет набавке услуге 
Количина Цена у РСД без 

ПДВ-а 

 

Редовна оправка путничких кола типа Y At/Bt 

 (у свему према техничким условима и 

спецификацији) 

 

5 
 

 

 

Укупно у РСД ______________ са ПДВ-ом. 

 

 
 

 
 

 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

У   

 

 

 

М. П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋEНОГ ЛИЦА 

 

 
 

дана 
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                                                                                                                       Образац бр. 4 

 

МОДEЛ БАНКАРСКE ГАРАНЦИЈE ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДE 

за јавну набавку услуге редовне оправке 15 путничких кола,  

у отвореном поступку по партијама (бр. 109/2014), за партију _______ 

 

 
(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке) 

 

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈE УЗ ПОНУДУ БР _____   Датум:  

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 

Коме: [име и информације за контакт корисника] 

Датум: [убацити датум издавања гаранције] 

Врста гаранције: Тендер гаранција на позив према URDG 758 

 Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције) 

 Гарант: (убацити име и адресу места издавања) 

 Налогодавац: (убацити име и адресу) 

 Корисник: "Железнице Србије" а.д., Београд, Немањина бр. 6 

 Основни посао: Обавештени смо да је ………………………………. 

(у даљем тексту Налогодавац) одговарајући на Ваш позив за учешће на тендеру бр. ………… 

од ……….. за испоруку – изградњу (опис добара или услуге), поднео Вама своју понуду бр. 

………… од ………. 

 Износ гаранције у валута: (убацити цифрама и речима максимални плативи износ  у РСД 

 Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од изјаве којом 

се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у тексту доле:    Ништа 

 Језик сваког захтеваног документа: српски језик  

 Начин презентације:  папирно-брзом поштом 

 Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити презентацију) 

 Истек рока: 30 дана дужи од рока понуде 

 Страна одговорна за плаћање свих накнада: налогодавац 

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ или износе до 

износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више усклађених позива, у коме 

се наводи: 

1. Ако Понуђач пре него што буде изабран: 

 Повуче своју понуду у току периода важности понуде који је дефинисан од стране 

Понуђача у обрасцу понуде или  

 Одбије да прихвати корекцију рачунских грешака у цени понуде. 

2. Ако Понуђач пошто буде обавештен о прихватању његове понуде од стране Наручиоца у 

току периода важности понуде: 
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 Пропусти или одбије да потпише образац уговорног споразума када то од њега буде 

тражено или 

 Пропусти или одбије да изда гаранције из уговора у складу са конкурсном 

документацијом. 

 

Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе назначеном 

месту за презентацију. 

 

 

 

Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG) Ревизија 

2010, ICC Публикација бр. 758. 

 

    За и у име Банке 

 ...................................................         ...................................................... 

             (потпис)                                                                            (потпис) 

………………………………..        ………………………………………. 

(функција)            (функција) 
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Образац бр. 5 

МОДEЛ БАНКАРСКE ГАРАНЦИЈE ЗА ДОБРО ИЗВРШEЊE ПОСЛА 

за јавну набавку услуге редовне оправке 15 путничких кола,  

у отвореном поступку по партијама (бр. 109/2014), за партију _______ 

 
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке) 

Г А Р А Н Ц И Ј А за добро извршење посла бр. ________  

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 
 

Коме: [име и информације за контакт корисника] 
 

Датум: [убацити датум издавања гаранције] 
 

Врста гаранције: Гаранција за добро извршење посла на позив према URDG 758 

 Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције) 

 Гарант: (убацити име и адресу места издавања) 

 Налогодавац: (убацити име и адресу) 

 Корисник: „ Железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6 

 Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруци-

изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да 

достави Банкарску Гаранцију за добро извршење посла. 

 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални плативи износ 

у РСД) 

 Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од 

изјаве којом се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у 

тексту доле:    Ништа 

 Језик сваког захтеваног документа: српски језик 

 Начин презентације:  папирно-брзом поштом 

 Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити 

презентацију) 

 Истек рока: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење уговора. 

 Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац 

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ или 

износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више 

усклађених позива, у коме се наводи да је Налогодавац прекршио своје обавезе из 

основног уговора. 

Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе 

назначеном месту за презентацију. 

Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG) 

Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758. 
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      За и у име Банке 

 
 ...................................................                  ................................................. 

              (потпис)                                                           (потпис) 

………………………………..       …………………………………. 

(функција)             (функција) 

Образац бр.  5.1 

МОДEЛ БАНКАРСКE ГАРАНЦИЈE ЗА ДОДАТНО ОБEЗБEЂEЊE 

УГОВОРНИХ ОБАВEЗА  

за јавну набавку услуге редовне оправке 15 путничких кола,  

у отвореном поступку по партијама (бр. 109/2014), за партију _______ 

 
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке) 

 

 (доставља се уз Уговор на меморандуму банке) 

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 

Коме: 

Датум:  

Врста гаранције: Гаранција за додатно извршење обавеза 

Гаранција бр.  

Гарант:  

Налогодавац:  

Корисник: "Железнице Србије" акционарско друштво Београд , Немањина бр. 6 

Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруци-изградњи, а 

сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да достави Банкарску 

Гаранцију за добро извршење посла, у складу са Законом о јавним набавкама, члан 83. 

Износ гаранције и валута: РСД 

Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност Корисника. 

Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од изјаве 

којом се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у тексту доле:  

Ништа 

Језик сваког захтеваног документа:  Српски језик 

Начин презентације:  папирно- у оригиналу 

Место презентације:  

Рок важности: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење уговора. 

Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац 
 

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ или 

износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више 

усклађених позива, у коме се наводи да је Налогодавац прекршио своје обавезе из 

основног уговора и у ком погледу. 

Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе 

назначеном месту за презентацију. 
 

Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG) 

Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758. 

 



68 
 

      За и у име Банке 

                                                                                                           

.........................................                                       .................................................. 

                (потпис)                                                             (потпис) 

………………………………..       …………………………………. 

             (функција)                (функција) 

 

Образац бр. 6 

  

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске 

гаранције за добро извршење посла у моменту закључења уговора 

за партију _______ 

 

 

 

Пословна банка __________________________________________ (уписати назив 

банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издату безусловну, неопозиву, 

наплативу на први позив и без приговора по основу основног правног посла, банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, по налогу нашег клијента 

_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш депонент 

закључи Уговор са "Железнице Србије" ад, а везано за јавну набавку: 

- Услуге редовне оправке 15 путничких кола, у отвореном поступку по партијама, са 

роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у 

целости у износу од 10% од вредности Уговора. 

(словима:________________________________________________) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У___________________ 

 

дана ________________ 

 

 

 

 

М. П. 

За банку 

 

____________________ 
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                                                                                                                                Образац бр. 6.1 

 

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске 

гаранције за додатно обезбеђење уговорних обавеза 

 за партију _______ 

 

Пословна банка __________________________________________ (уписати назив 

банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издату безусловну, неопозиву, 

наплативу на први позив и без приговора по основу основног правног посла, банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, по налогу нашег клијента 

_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш депонент 

закључи Уговор са "Железнице Србије" ад, а везано за јавну набавку: 

- услуге редовне оправке 15 путничких кола, у отвореном поступку по партијама, ЈН 

број 109/2014, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 

извршење набавке у целости у износу од 10% од вредности Уговора. 

               

(словима:________________________________________________) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Напомена: Доставља понуђач који се налази на Листи негативних референци  

 

 

 

 

У___________________ 

 

дана ________________ 

 

 

 

 

М. П. 

За банку 

 

____________________ 
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Образац бр. 7 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРEМE ПОНУДE ЗА ПАРТИЈУ ________ 

за јавну набавку услуге редовне оправке 15 путничких кола,  

у отвореном поступку по партијама (бр. 109/2014) 

 

 
Трошкови припреме понуде у отвореном поступку, ЈН број 109/2014 износе: 

 

Ре. 

бр. 

 

Назив 

 

Цена без  

ПДВ-а 

1 

Трошкови прибављања писма о намерама пословне 

банке за издавање банкарске гаранције за добро 

извршење посла 

 

2 
Трошкови прибављања банкарске гаранција за 

озбиљност понуде 
 

3 Остали трошкови (навести који) 

- 

- 

- 

- 

 

4  

5  

6  

7  

  

  

      Укупни трошкови припреме понуде  

 
Напомена: На основу члана 88. Закона ("Сл. гласник РС“ број 124/12 и 14/15) 

понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Уколико  понуђач  као саставни  део  понуде  достави  попуњен, потписан и печатом 

оверен  (од стране  овлашћеног лица  понуђача) образац  број 7 (Образац трошкова 

припреме понуде) сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова 

припреме понуде, а који (Захтев) ће бити уважен, односно Наручилац ће бити дужан 

надокнадити трошкове прибављања писма о намерама пословне банке за издавање 

банкарске гаранције за добро извршење посла и трошкове прибављања банкарске 
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гаранције за озбиљност понуде, у случају обуставе јавне набавке из разлога који су на 

страни Наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

 

Образац бр. 8 

OБРАЗАЦ ИЗЈАВE О НEЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ЗА ПАРТИЈУ ________ 

за јавну набавку услуге редовне оправке 15 путничких кола,  

у отвореном поступку по партијама (бр. 109/2014) 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона,  

 

_____________________________________________________________,  
(Назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ   

О НEЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ЗА ПАРТИЈУ ________ 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке, услуге редовне оправке 15 путничких кола, у отвореном поступку 

по партијама, ЈН број 109/2014, 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 

У___________________ 

 

дана ________________ 

 

 

 

 

М. П. 

За понуђача 

 

____________________ 
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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. 

 

 

 

 

 

Образац бр. 9 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВEЗА ЗА ПАРТИЈУ ________ 

за јавну набавку услуге редовне оправке 15 путничких кола,  

у отвореном поступку по партијама (бр. 109/2014) 

 

 

  Понуђач гарантује да су при састављању понуде за набавку услуге редовне оправке 

15 путничких кола, ЈН број 109/2014, у отвореном поступку по партијама, за потребе 

Наручиоца поштоване обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да је носилац права 

интелектуалне својине потребних за обављање послова предметне јавне набавке. 

 

 

 

 

 ПОТПИС ОВЛАШЋEНОГ ЛИЦА 

  

___________________________ 

 

 

 

 

М. П. 
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                                                                                                                               Образац бр. 10 

 

ИЗЈАВА О НEОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПЦИТEТУ 

 ЗА ПАРТИЈУ ________ 

 за јавну набавку услуге редовне оправке 15 путничких кола,  

у отвореном поступку по партијама (бр. 109/2014) 

 

 

 

 Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо 

финансијски капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом: 

 

    

 

 Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке услуге редовне оправке 15 

путничких кола, по партијама, ЈН број 109/2014, а у смислу члана 76 и 77. Закона о јавним 

набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12 и 14/15). 

 

 

 

 

 

 

*     Доказ: Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора у 

претходне три обрачунске године (2011., 2012. и 2013.), ради увида у податке о 

укупној активи и приходима понуђача. Уколико понуђач није субјекат ревизије у 

складу са Законом о рачуноводству и ревизији дужан је да достави одговарајући акт-

одлуку или изјаву у складу са законским пописима. 

     или извештај о бонитету за ЈН који издаје АПР који мора да садржи: 

     статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три 

обрачунске године.  

 

 

 

У   

 

 

 

М. П. 

За понуђача: 

  

дана 
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                                                                                                                         Образац бр. 11 

 

ИЗЈАВА О НEОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТEТУ ЗА ПАРТИЈУ ________ 

 за јавну набавку услуге редовне оправке 15 путничких кола,  

у отвореном поступку по партијама (бр. 109/2014) 

 

 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо 

пословни капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом. 

 

 

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке услуге редовне оправке 15 

путничких кола, по партијама, ЈН број 109/2014, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним 

набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12 и 14/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - Доказ: Копије уговора или фактура које потврђују испуњеност овог услова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М. П. 

За понуђача: 

  

дана 
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Образац бр. 11-1 

ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ ЗА ПАРТИЈУ ________ 

за јавну набавку услуге редовне оправке 15 путничких кола,  

у отвореном поступку по партијама (бр. 109/2014) 

 

Наручилац:___________________________________________   

Седиште:______________________________________________  

Улица и број:__________________________________________  

Телефон :____________________________________________  

Матични број:_________________________________________  

ПИБ:__________________________________________________  
 
 

У складу члана 76. став 2. тачка 2.а. Закона о јавним набавкама, издаје 

 

ПОТВРДУ 

којом потврђује да је понуђач 
 

_____________________________________________________________________ 

                                      (назив и адреса  понуђача) 

у претходне 3 (три) године  (2012, 2013. и  2014. год.) Наручиоцу извршио услуге 

оправке примерене предмету јавне набавке, у укупној вредности 

_____________________________________________________________________  

(уписати фактурисани износ реализованих услуга бројкама и словима) 

и то: 
Укупан вредност 

извршене услуге   

 у 2012. год. 

    

Укупан вредност 

извршене услуге   

у 2013. год. 

Укупан вредност 

извршене услуге   

у 2014. год. 

   

 

 

  

УКУПНО ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ 
 

 

 

Потврда се издаје на захтев понуђача 

_______________________________________________________________ 

ради учешћа у отвореном поступку, за доделу Уговора о јавној набавци услуге редовне 

оправке 15 путничких кола, по партијама, ЈН број 109/2014,  за потребе  „Железнице 

Србије“ ад  и у друге сврхе се не може користити. 
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Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 
 

 

 

 

 

 

 

Пприлог: копија Уговора или  рачуна 

 

Образац бр. 12 

 

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ ЗА ПАРТИЈУ ________ 

за јавну набавку услуге редовне оправке 15 путничких кола,  

у отвореном поступку по партијама (бр. 109/2014) 

 

 

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамао 

кадровски капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом. 

 

 

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке услуге редовне оправке 15 путничких 

кола, по партијама, ЈН број 109/2014, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама 

("Сл. гласник РС" бр. 124/12 и 14/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

Овлашћено лице 

Наручиоца: 

 

 
 

Дана 

 

 

  

У   

 

 

 

М. П. 

За понуђача: 

  

дана 
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Образац бр. 14 

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНИМ ТЕХНИЧКИМ КАПЦИТЕТИМА  

ЗА ПАРТИЈУ ________ 

за јавну набавку услуге редовне оправке 15 путничких кола,  

у отвореном поступку по партијама (бр. 109/2014) 

 

 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо техничке 

капацитете дефинисан овом конкурсном документацијом.  

 

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке за јавну набавку услуге редовне 

оправке 15 путничких кола, по партијама, ЈН број 109/2014, а у смислу члана 76. и 77. 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

За понуђача: 

  

дана 
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МОДEЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1 
 

за јавну набавку услуге редовне оправке 15 путничких кола,  

у отвореном поступку по партијама (бр. 109/2014) 

 

 

 

ЗАКЉУЧEН ИЗМEЂУ 

 

"ЖEЛEЗНИЦE СРБИЈE", акционарско друштво                

 11000 Београд, Немањина 6 

( у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) 

  

и 
 

 

 

 

 

 

( у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) 
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„Железнице Србије“ акционарско друштво, 11000 Београд, Немањина 6, матични број 

20038284, матични број 20038284, ПИБ 103859991, текући рачун 205-14106-62 

(Комерцијална банка а.д.), кога заступа Генерални Директор Мирослав Стојчић, 

дипл.саоб.инж. (у даљем тексту: Наручилац), 

 

и 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(у даљем тексту: Извршилац), 

 

закључују: 

 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ  

 

За Партију 1: Редовна оправка 10 путничких кола типа Z1 At/Bt 

 

 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

 

Овим Уговором утврђује се међусобна права и обавезе  Наручиоца и Извршиоца по основу  

услуге за Партију 1: Редовна оправка 10 путничких кола типа Z1 At/Bt, према техничким 

условима и спецификацијама које су саставни делови овог Уговора. 

Извршилац је обавезан да изврши у целости све захтеване услуге наведене у Техничким 

спецификацијама. 

 

Извршилац ће услуге из става 1. овог члана извршити са подизврођачем, и то: 

______________________________________________________________________________ 

(навести назив подизвођача уколико понуђач наступа са подизвођачем) 

 

Извршилац ће услуге из става 1. овог члана извршити са учесницима у заједничкој понуди: 

______________________________________________________________________________ 

(навести све остале учеснике уколико понуђач наступа у заједничкој понуди) 

 

 

Цене  

Члан 2. 
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Јединичне цене услуге редовне оправке 10 путничких кола типа Z1 At/Bt,  наведене су у 

Обрасцу структуре цене који је саставни део овог Уговора. 

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати у току реализације овог Уговора.  

 

Вредност Уговора 

Члан 3. 

 

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи ____________________________ динара. 

ПДВ (20%) износи: ______________ динара. 

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи ____________________________ динара. 

  

 

Услови плаћања 

Члан 4. 

 

Наручилац ће плаћање вршити на основу фактура за извршену услугу, на текући рачун 

Извршиоца __________________ са матичним бројем _____________. 

Рок плаћања је до 45 дана од дана предаје оправљених путничких кола и дана пријема 

фактуре за извршену услугу.  

Пре испоруке Извршилац ће доставити следећа документа: 

 Комерцијалну фактуру у 3 примерка (1 оригинал и 2 копије) 

 Записник о квалитативном пријему извршене услуге, сачињен и обострано 

потписан. 

 

 

Рок и динамика извршења услуге 

Члан 5. 

 

Услуга редовне оправке 10 путничких кола типа Z1 At/Bt, која је предмет набавке из члана 

1. овог  Уговора вршиће се код Извршиоца. 

Рок за извршење услуге је ___________ (максимално 30 дана) од дана предаје путничких 

кола у оправку, што се констатује записником потписаним од стране Наручиоца и 

Извршиоца.  

 

Технички услови 

Члан 6. 

 

Услуга редовне оправке 10 путничких кола типа Z1 At/Bt, треба да се изврши у складу са 

Техничком спецификацијом из прилога овог Уговора. 

 

 

Транспорт  

Члан 7. 
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Наручилац,  предаје путничка кола Извршиоцу ради отпреме на услугу главне и вандредне 

оправке, примопредајним записником, који обострано потписују представници обе 

уговорне стране.  

Транспорт путничких кола на редовну оправку и враћање Наручиоцу, је обавеза 

Наручиоца.   

Након извршене услуге, Извршилац предаје путничка кола Наручиоцу, примопредајним 

записником, који обострано потписују представници обе уговорне стране.   

 

 

Гаранција за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном периоду 

Члан 8.  

 

Извршилац услуге ће приликом потписивања Уговора доставити Наручиоцу, а на име 

гаранције за добро извршење посла: банкарску гаранцију за добро извршење посла у 

износу  10 % (десет процената) од износа вредности Уговора и роком важења 30 дана 

дужим од уговореног рока за коначно извршење Уговора у целости, као и банкарску 

гаранцију за додатно обезбеђење уговорних обавеза.  

Средства  гаранције за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада за 

губитак до кога буде дошло због пропуста Извршиоца да изврши своје обавезе по Уговору. 

У случају продужетка рока извршења услуге Извршилац је у обавези да Наручиоцу 

достави нову банкарску гаранцију, а са продуженим роком важности од 30 дана од 

новоутврђеног рока извршења услуге. 

Квалитативни и квантитативни пријем 

Члан 9. 

 

Квалитативни пријем оправљених путничких кола обавиће се код Извршиоца уз присуство 

Наручиоца, о чему ће бити састављен обострано потписан Записник о пријему извршених 

услуга. Приликом квалитативног пријема Извршилац је у обавези да Наручиоцу достави 

следећу документацију: 

 Техничке карактеристике за уграђене делове 

 Мерне листе и дијаграме о извршеној услузи 

Гаранција за услугу оправке и уграђене делове износи ________________ (минимум 24 

месеци) од дана предаје оправљених путничких кола.  

 Извршилац гарантује да су извршене све захтеване услуге. 
 

 

Рекламација 

Члан 10. 

  

 У случају рекламације на услугу, Наручилац је дужан да Извршиоцу достави 

рекламациони записник у року од 10 дана од дана констатовања основа рекламације. 

Уколико је рекламација основана Извршилац се обавезује да  отклони квар у најкраћем 

разумном року, као и да Наручиоцу надокнади насталу штету сразмерно изгубљеним 

КОЛ данима, с тим да надокнада не може бити већа од 5% од укупне уговорене 

вредности сервиса. 
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 Извршилац је обавезан да у року од 48 сати од пријема позива (у писаој форми Е-поштом, 

или усмено) од стране Наручиоца, предузме активности око отклањања рекламације. 

  Ако је позив Извршиоцу упућен последњег радног дана до 12,00 часова пред дане  

викенда или државних и верских празника, рок се пролонгира на следећи први радни дан. 
 

 

Уговорна казна 

Члан 11. 
 

Уколико понуђач са којим је закључен уговор не изврши услугу или је изврши делимично, 

обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну за сваки дан закашњења у висини од 0,1‰ 

вредности уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне 

вредности овог уговора.  

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева 

накнаду штете. 
 

Раскид уговора 

Члан 12. 

Наручилац може путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити 

Пружаоцу услуге, раскинути овај Уговор у целости или делимично:  

 ако Пружалац услуге не изврши услугу у целости у року из Уговора.  

 ако Пружалац услуге не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.  

 ако извршена услуга не испуњава одређене параметре квалитета из понуде, односно 

техничких услова 

 уколико околности више силе буду трајале дуже од 30 дана, а уговорне стране се не  

споразумеју о продужењу важности уговора. 

 

 

Виша сила 

Члан 13.     

 

Уколико после закључења овог Уговора наступе околности више силе које доведу до 

ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим Уговором, рокови 

извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су 

се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити 

спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, 

земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), 

императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

  

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми 

обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће 

доказе. 
 

Решавање спорова 
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Члан 14.    
 

У случају спора између Наручиоца и Извршиоца услуге, уговара се надлежност 

Привредног суда у Београду. 

 

Измена и допуна уговора 

Члан 15. 
 

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 Извршилац не изврши услуге које су предмет јавне набавке, у уговореном року, 

као ни у накнадном року који му Наручилац одреди. 

 

Остале одредбе 

Члан 16. 

 

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

односима. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а примењује се издавањем 

гаранције за добро извршење посла, сходно члану 8. овог уговора. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених страна 

припада по 3 (три) примерка. 
 

                                                                                                   

 

 

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. 

 

 

 

 

 

за ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ 

 

 

   

____________________________ 

 

 

  

 

             

                                    за НАРУЧИОЦА 

                               „Железнице Србије“, ад 

 

 

_________________________________ 
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                                                                                                                               Прилог бр. 1.                                                           

 

 

ТЕХНИЧКА  УСЛОВИ И СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

 

 

 

ОБИМ РАДОВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ РЕДОВНЕ ОПРАВКЕ ПУТНИЧКИХ КОЛА ТИПА 

Z1 СЕРИЈЕ At/Bt ПО КОНСТРУКТИВНИМ ГРУПАМА    

 

III. Технички услови за испоруку 

2. Општи услови   

Редовна оправка путничких кола З1 подразумева извођење радова редовне оправке који се 

изводе у складу са Правилником о одржавању железничких возила број 241, као и радове 

по примопредајном записнику на комплетирању кола недостајућим деловима и 

компонентама, заменом или оправком неисправних делова и компоненти. 

Делови и компоненте који се уграђују на кола морају бити OEM (original equipment 

manufactired) у супротном мора бити наведено порекло (дозвола за уградњу на железничка 

возила) а регенерацију опреме и компоненти обавити код овлашћених фирми. 

Редовна оправка, надзор и испорука кола у свему мора одговарати важећим стандардима 

UIC, ISO, IEC, JUS i JŽS, као и овереној техничкој документацији.  

 

2. Путничка кола типа Z1  

Основне карактеристике кола: 

Ширина колосека  1435 mm 

Дужина преко несабијених одбојника  26400 mm 

Дужина колског сандука   26100 mm 

Ширина кола преко лима   2825 mm 

Ширина кола преко свега   2835 mm 

Висина врха крова изнад ГИШ-а (при висини одбојника 1060mm)  4050 mm 

Размак сворњака обртних постоља   19000 mm 



85 
 

Висина пода у улазиштима изнад ГИШ-а (при висини одбојника од 1060 mm)   1255 

mm 

Ширина ходника  685 mm za At 

 525 mm za Bt 

Сопствена маса кола пре модификације cca 47,5 t za At 

 cca 48 t za Bt 

Број и врста одељака: 

Број одељака за путнике за кола са седиштима 1. разреда  2 

Број одељака за путнике за кола са седиштима 2. разреда  2 

Улазишта  2 za At i Bt 

WC 2 za At i Bt 

 

IV. Технички захтеви радова по конструкционим групама 

 

Група 00 - Општи радови 

11. Након прегледа кола на техничком каналу сачинити улазни записник о стању кола. 

12. Кола поставити на место дизања.  

12.1. Поставити дизалице према обележеним местима на кошу кола. 

12.2. Резвезати централни сворњак. 

12.3. Развезати плетенице уземљења. 

12.4. Развезати флеxболе ради спуштања кола на помоћна колица. 

12.5. Развезати даваче импулса, зупчанике чела рукаваца, ваздушне водове и 

каблове електро магнетне кочнице ради спуштања кола на помоћна колица. 

12.6. Подићи кош кола на одређену висину и избацити обртна постоља. 

12.7. Централни сворњак визуелно прегледати по потреби демонтирати и 

заменити новим. 

12.8. Поставити помоћна постоља и спустити кош кола. 

13. Кола поставити на радно место. 

13.1. Испоставити атесну документацију за матерјале, опрему, уређаје и готове 

делове који се уграђују на кола контролно пријемном органу Наручиоца. 

13.2. Извршити на колима радове редовне оправке према захтевима радова по 

конструктивним групама. 

13.3. Извршити комплетирање кола са новим деловима на месту недостајућих, а 

новим или оправљеним уместо неисправних у складу са улазним записником о 

стању кола. 

13.4. Извршити фазни пријем радова. 

13.5. Испоставити мерне листе . 



86 
 

13.6. Сви скинути елементи представљају секундарне сировине у влашништву 

Наручиоца. Сва демонтирана опрема и уређаји који немају поновну примену на 

колима која су предмет испоруке морају се записнички вратити Наручиоцу. 

14. Кола поставити на место дизања.  

14.1. Поставити дизалице према обележеном месту на кошу кола. 

14.2. Подићи кош кола на одређену висину и избацити помоћна колица. 

14.3. Проверити притегнутост вијка централног сворњака момент кључем и 

осигурати исте. Притегнути вијке на клизним плочама. 

14.4. Проверити гумиране опруге. Монтирати конус на централни сворњак ради 

увођења истог у обртно постоље. 

14.5. Подбацити обртна постоља са провером да ли су обртна постоља од 

одговарајућих кола, као и да ли су правилно постављена. Спустити колски 

сандук. 

14.6. Извршити подешавање висине кола са мерењем преко одбојника и 

подешавање осовинског притиска са предајом изведених радова контролно 

пријемном органу Наручиоца. 

14.7. Извршити мерење геометријских мера, тежине кола, осовинских и 

точковних притисака са предајом изведених радова контролно пријемном органу 

Наручиоца. 

14.8. Извршити испитивање заптивености колског сандука и уређаја испод 

постоља на продор воде са предајом изведених радова контролно пријемном 

органу Наручиоца. 

15. Извршити сва пробна испитивања у месту са предајом обављених радова по 

конструктивним групама контролно пријемном органу Наручиоца. 

16. Испоставити мерне листе са испитивања извршеним по утврђеним прогамима 

контролно пријемном органу Наручиоца. 

17. Предаја кола у месту Комисији Наручиоца. 

18. Извршити пробну вожњу. 

19. Испоставити документацију са пријема кола. 

20. Испоручити кола Наручиоцу у складу са Уговором. 

 

Група 02 - Трчећи строј 

Пропис: UIC 510-2, 511, 515 

 

15. Осовински склоп са мазалицом транспортовати у радионицу за демонтажу мазалица и 

лежајева. 

16. Демонтажа кућишта лежаја. 

17. Чишћење и прање рукавца, тј. припрема за демонтажу унутрашњих прстенова 

лежајева као и демонтажу лабиринтског прстена. 
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18. Демонтажа унутрашњих прстенова лежајева извести са подесивим индукционим 

грејачем сходно Упутству 260 

19. Демонтажа лабиринтског прстена, према Упутству 260. 

20. Прање рукаваца осовине са контролом свих мера осовинског слога и њиховим 

уношењем у мерни лист. Задња мера пречника моноблока треба да је 880mm. 

21. Преглед осовинског трупца са дисковима и њихово премеравање, заштита рукаваца 

осовине од корозије и механичких оштећења и припрема осовине за транспорт. Задња 

мера дебљине диска не сме да буде мања од 100mm (Упутство за руковање и 

одржавање кочне опреме Z1 кола књига 2/2, Приручник осовински кочни диск BSI 

WK 610G) 

22. Прање кућишта лежишта, чишћење, преглед и премеравање. 

23. Прање и чишћење свих делова ваљкастог лежаја, ради утврдјивања евентуланог 

оштећења. 

24. Монтажа прегледаних и исправних лежајева у кућишта. 

25. По доласку осовина са замене, или обраде моноблокова, тј. замене ( једноделних) или 

обраде дискова, чишћење и прање рукаваца за монтажу прстенова. 

26. Монтажа кућишта лежаја са стављањем потребне количине нове масти у прописаној 

количини. 

27. По монтажи кућишта, испитати лаки ход ваљкастог лежаја ручним окретањем, као и 

неке друге евентуалне грешке (нпр. додир лабиринта). 

28. Склопљене осовинске слогове и мазалице транспортовати у радионицу за монтажу 

обртних постоља. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист . 

 

Група 03 - Постоље  

Пропис: UIC 566, 567-3 

 

9. После демонтаже влачне и одбојне спреме, извршити преглед подужних и 

попречних носача, грудне греде елемената на постољу и таласастог подног лима и 

довести у исправно стање (по техничкој документацији) 

10. Прегледати и довести у исправно стање приварке постоља: 

a. Приварци на постољу – носачи уређаја 

i. Носачи: сандука, резервоара, кутија, агрегата и других уређаја 

b. Приварци на постољу – носачи инсталације 

i. Носачи: спојница, ваздушних водова, противклизних вентила, 

механизма ручне кочнице, прикључних и разводних кутија, давача 

импулса, електро водова, канала и других елемената, заштитних 

канала са уводним кутијама и разних приварака 

11. Плоче граничника за бочни пошетај колског сандука преконтролисати у погледу 

равности према мерном листу и довести у исправно стање 
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12. Преконтролисати клизне плоче и довести у исправно стање 

13. Фиксни део аеродинамичке оплате довести у исправно стање 

14. Поклопце аеродинамичке оплате демонтирати, поправити и монтирати са 

разрадом бравица и подмазивањем истих 

15. Кукице причврстити 

16. Поклопце прегледати и омогућити да се лако отварају и затварају, а бравице 

закључавају 

 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист . 

 

Група 04 - Обртно постоље  

Пропис: UIC 515 

 

36. Транспорт обртних постоља у радионицу за оправку. 

37. Преглед секундарног и примарног огибљења под пресом. 

38. Демонтажа клизних плоча бочних клизача, проверити да ли су изрисане 

39. Развезивање хоризонталних, вертикалних и надмазаличних амортизера у циљу 

њиховог  прегледа, прања и чишћења, као и евентуалног сервисирања. 

40. Развезивање вешалице носача опруга секундарног огибљења. 

41. Постављање обртног постоља на место за демонтажу елемената. 

42. Демонтажа доњег дела кућишта са вадјењем осовинских слогова. 

43. Демонтажа лежаја граничника попречног прошетаја са прањем и чишћењем. 

44. Демонтажа механичког пригушивача вијугања. 

45. Демонтажа кочионих цилиндара. 

46. Демонтажа комплетног система кочионог полужја. 

47. Демонтажа опруга примарног и секундарног огибљења као и шипки за попречно 

водјење секундарног огибљења. 

48. Демонтажа подужних водјица осовинског слога. 

49. Демонтажа прикључака магнетне и ваздушне кочнице и уземљења. 

50. Демонтажа система магнетне кочнице, чишћење магнета. 

51. Демонтажа велике колевке од рама обртног постоља 

52. Утовар рамова колевки и осталих делова на колица и транспорт на пескарење. 

53. Транспорт рамова и колевки на проверу у алату. 

54. Провера рама обртног постоља у алату, контрола мера према мерном листу, 

попуна мерног листа, провера пукотина, оштећења и хабања.  

55. Провера и поправка калаисаних површина. 
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56. Поправка колевке у алату, контрола мера према мерном листу, провера пукотина 

оштећења и хабања.  

57. Монтажа плоча за водјење колевке са постављањем подметача, ако је потребно, 

ради добијања одговарајуће коте по мерном листу. 

58. Чишћење, упаривање и маркирање опруга. 

59. Постављање рама на место монтаже елемената. 

60. Монтажа система кочионог полужја и кочионих цилиндара са провером и 

заменом  оштећених истрошених чаура, сворњака и водилица. Тарне површине 

подмазати одговарајућом машћу према упутству за одржавање и руковање. 

61. Монтажа система магнетне кочнице. 

62. Монтажа колевке на рамове обртног постоља. 

63. Постављање оправљених осовинских склопова у алат за монтажу постоља, 

монтажа примарног огибљења, подужних водјица осовинског слога и повезивање 

за рам према упутству за одржавање и руковање. 

64. Монтажа механичког пригушивача вијугања са носачем лежаја, провера 

еластичних елемената. 

65. Постављање рама са осовинским слоговима на место за монтажу осталих 

елемената постоља. 

66. Монтажа: носача опруге, шипке за попречно водјење огибљења, секундарног 

огибљења, амортизера. 

67. Постављање постоља под пресу, монтажа полуга механичког пригушивача 

вијугања са везивањем. Везивање амортизера и уземљења. Штеловање елемената 

обртног постоља, под пресом према мерном листу и упутству за одржавање и 

руковање. 

68. При монтажи завртњеве премазати према упутству за одржавање и руковање. 

69. Притезање завртњева момент кључем према техничком опису за обртна постоља и 

упуству за одржавање и руковање. 

70. Уградити нов везивни материјал и  гумене елеменате. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист . 

 

Група 05 - Тегљенички уређај  

Пропис: UIC 520, 820, 826, Упутство 242/5 

8. Демонтирати све делове тегљеничког уређаја 

9. Растављене делове очистити од свих прљавштина 

10. Очишћене делове прегледати и утврдити да ли су похабани, искривљени, или 

имају других недостатака, а премеравањем утврдити да ли су одржане радионичке 

граничне мере 
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11. Делове чије мере не задовољавају заменити новим или коришћеним уз 

одговарајући сертификат и мерне листе за сваки уграђени део. 

12. Прстенасте опруге заменити еластомерима 

13. Монтирати комплетан тегљенички уређај на кола са осигуравањем 

14. Заштитнике квачила и помоћну куку квачила исправити 

9. Подмазати клизне површине 

10. Обавезно осигурати ручицу вретена квачила од испадања.  

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист . 

 

Група 06 - Одбојнички уређај  

Прописи: UIC 527-1, 528, Упутство 242/5 

 

9. Одбојнике демонтирати са кола 

10. Одбојнике расклопити, делове тако очистити да се оштећења са сигурношћу могу 

утврдити 

11. Делове одбојника прегледати у циљу утврђивања: ломова, похабаности, 

искривљења и других недостатака 

12. На неоштећеним деловима проверити да ли радионичке мере задовољавају. 

Оштећене и делове са не задовољавајућим мерама заменити новим или 

коришћеним уз одговарајући сертификат и мерне листе за сваки уграђени део. 

13. Прстенасте опруге заменити еластомерима 

14. Одбојнике склопити. 

15. Монтирати одбојнике на кола са осигурањем навртки од самоодвијања 

16. Заштитни премаз после монтаже нанети на прописан начин 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист . 

 

Група 07 - Ручна кочница и кочно полужје  

Пропис: UIC 515, 544-1, Упутству 245 

8. Демонтирати точак и кућиште, очистити их прегледати, као и: редуктор, 

зупчанике, вретено на стубу, једначилице и навртке. Саставити демонтирано, 

подмазати и испитати функцију.  

9. Делове кочионог полужја и кочионог система под колима раставити, очистити, 

преконтролисати, поравити, подмазати саставити, испитати функцију по 

упутству производјача и Упутству 245. 

10. Прегледати сајле, флексболе, вретено, зупчанике, и поправити. Подмазати, 

саставити, испитати функцију по Упутству 245. 

11. Вентил за укључивање екрана индикатора контроле рада ручне кочнице, 

очистити, прегледати, поравити, затворити и функционално испитати. 
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12. Затезне навртке потезне полуге, ослонце, вретена и елементе за њихове 

причвршћивање и осигурање очистити, прегледати, премерити, опрати, 

разрадити, подмазати, саставити и функционално испитати. 

13. Привезати флеxболе, наштеловати, испитати функцију,. 

14. Измерити силу кочења. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист . 

 

Група 08 – Магнетна шинска кочница 

Пропис: 541-06, Упутству 245 

11. Демонтажа кочионе опреме на којој се врше радови редовне оправке према 

Упутству 245 и слање на оправку у овлашћену специјализовану радионицу. 

Оправљену  опрему монтирати. 

12. Код електромагнетне (Mg) кочнице проверити стање, чврстоћу веза и истрошење 

кочних магнета и оштећења. Недостатке отклонити. Граничник истрошења 

чланака (горња ивица заобљења полног магнета) не сме бити прекорачена до 

наредне ревизије кочнице. 

13. Са кочних магнета одстранити налепнице, а додатне подужне размаке измедју 

магнетних полова ослободити. 

14. Прегледати вешање, носаче и бочне клизаче и уредјај за центрирање. 

15. Обавезна замена манжетни и шелни. 

16. Бочне клизаче подмазати. 

17. Проверити носаче кочних магнета у погледу деформација и паралелност у односу 

на колосек. 

18. Отворити сандук управљања MG кочнице - KG, разводне кутије RK2, RK5 i RK6, 

уредјаја за контролу Mg - C21, C22 издувати прашину, очиситити, обрисати 

средством за прање стакла сигналне сијалице на C21 i C22. 

19. Прегледати и проверити електричне спојеве, прегледати све електричне везе и 

заменити исте у случају оштећења. Притегнути све прикључке. Контакторе K1 i 

K2 у сандуку Mg кочнице демонтирати, регенерисати [раставити, очистити, 

заменити контакте новим (забрањено је полирање контаката) а по потреби и 

остале елементе контактора, саставити, подесити, испитати и испоставити мерни 

лист] и монтирати. 

20. Очистити и испитати утикач са каблом. Обавити визуелни преглед и затворити 

сандук, разводне кутије и уредјаја за контролу Mg кочнице. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист . 

 

Група 09 - Ваздушна кочница  

Пропис: UIC 515, 540, 541-1, 541-3, 541-5, 541-05, 542, 543, 544-1, 545, 546, 547, 560, 895, 

Упутство 245, Упутство 266. 

 

16. Извршити пробу ваздушне кочнице и констатовати недостатке. 
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17. Ваздушне водове са огранцима и резервоарима, очистити, окуцати, издувати, 

прегледати, испитати, поправити и осигурати. Под оправком ваздушних водова и 

свих огранака подразумева се заптивање свих спојних места, чишћење и заштита 

трагова корозије, контрола лабавих спојева и веза са заменом свих дотрајалих 

вијака и обујмица - осигурача којима су водови причвршћени за постоље. 

18. Ваздушне спојке (U) вешалице, осигураче чеоних славина и чеоне славине 

демонтирати. Чеоне славине раставити, очистити, прегледати, опрати, поправити, 

саставити и осигурати. Под оправком чеоних славина подразумева се замена 

заптивки и разрада ручица. 

19. Демонтажа кочионе опреме на којој се врше радови редовне оправке према 

Упутству 245 и слање на оправку у овлашћену специјализовану радионицу 

“Железнице Србије”ад. Оправљену  опрему монтирати.  

20. Одвајаче прашине, скупљаче кондензата и славине свих врста отворити, очистити, 

прегледати, заменити заптивке, саставити и испитати функцију. 

21. Мењачки и искључни уредјај и све растављиве делове демонтирати, прегледати, 

оправити, монтирати, подмазати, испитати функцију.  

22. Регулаторе притиска са припадајућим деловима демонтирати, оправити, саставити 

и монтирати. 

23. Извршити ревизију управљачке јединице PKZ по техничкој документацији, 

упутству произвођача и важећим прописима. 

24. Делове кочнице за случај опасности отворити, очистити, прегледати, оправити, 

подмазати, наштеловати, саставити, намонтирати и испитати функцију. 

25. Показиваче стања кочнице прегледати, отворити испитати и намонтирати. 

26. Стављање кола под притисак, заптивање свих спојева са провером рада свих 

манометара, активатора и екрана. 

27. Ревизија делова за пнеуматско затварање врата. 

28. Испитивање функције ваздушне кочнице према програму серијског испитивања 

RK2 (SO) предајом кочнице контроли, попуна мерног листа уз снимање 

дијаграма. Кочницу испитати на пробној вожњи према Упутству 266. 

29. Под оправком се подразумевају и радови у циљу доводјења елемената у 

прописане мере, квалитет и функционилност према Упутству 245. 

30. Отворити све кутије, сандук Ep кочнице, издувати прашину, прегледати и 

проверити ел. спојеве. Прегледати све електричне везе и заменити их у случају 

оштећења. 

16. Притегнути све прикључке: 

a. Сандука пнеуматике K7 

b. Утичнице C16 ком. 2 

c. Razvodne kutije C18 kom. 2 
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d. Разводне кутије RK1 

e. Прихватне кутије импулсних давача SD1,2,3 i 4 

f. Показивача Ep - кочнице D i L C19 i C20 

g. Разводне кутије Ep i Mg кочнице RK2 

h. Разводне кутије пресостата RK3 i 4 

i. Главне разводне кутије RK9 

j. Активатора кочнице за случај опасности AKSOD 1 i 2 

k. Утикача са каблом C17 ком. 2 

l. Пресостата P1,2,3 i 4 

m. Противклизних вентила EPV1,2,3 i 4 

17. Обрисати средством за прање стакла сигналне сијалице на показивачу Ep кочнице 

C19 i C20. 

18. Обавити визуелни преглед и затворити сандук и кутије. 

19. Извршити ревизију опреме и уређаја који омогућавају да се управљање кочницом 

за случај опасности одложеног дејства и електро –пнеуматском кочницом може 

обавити преко UIC кабла у складу са UIC558. 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист . 

 

Група 10 - Степенице, придршке, рукодржачи и сигнали  

Пропис: UIC 532, 560, 580 

 

Радови редовне оправке: 

7. Покретни степеник прегледати, подмазати и довести у функционално стање 

8. Газишта степеништа трула заменити новим а добра изравнати према (по потреби) и 

заменити све постојеће гумене делове новим. 

9. Унутрашње придршке прегледати и све завртње притегнути 

10. Рам врата – поклопац путоказне фиксирати у затвореном положају 

11. Носаче сигнала прегледати и поправити 

12. Завршне сигнале прегледати и по потреби поправити 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист. 
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Група 11 - Премази и натписи  

Пропис: UIC 413, 580, 842, 842-1 

 

Радови редовне оправке: 

3. Антикорозиона заштита кола 

a. Грубо чишћење и прање: 

i. санитарија и кесона 

ii. пода при улазу 

iii. прелазних мостова 

iv. сандук кола 

v. унутрашњости кола 

vi. корпе за отпатке и др. 

b. Прање и чишћење пре антикорозионе заштите: 

i. спољних површина доњег постоља (носачи, косници, под одоздо) 

ii. грудне греде 

iii. сандука за батерије 

iv. степеница 

v. рукодржача 

vi. кров кола  

vii. прелазни мостови 

c. Чишћење и прање унутрашњости кола: 

i. пода ходника и одељка 

ii. пода WЦ-а  

iii. санитарија 

iv. плафона и зидова 

v. предулаза 

vi. седишта, осим где се врши пресвлачење  

vii. окова и врата, довратних стубова 

viii. шина и вођица 

ix. цеви 

x. издувавање оклопних решетки ел. грејалице 

xi. прозора (одељака врата, ходника, WЦ-а) 

d. Све делове кочнице, који се оправљају у специјализованој радионици - 

одмастити 

e. Грудну греду темељно бојити 

f. Освежити боју доњег постоља 

g. Освежити боју сандука за батерије 

h. Носаче степеница темељно бојити 

i. Фарбање крова кола. 

j. Скидање графита са бочне оплате кола 

k. Освежавање натписа 
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l. Наношење антиграфитне заштите. 

 

4. АКЗ обртних постоља 

a. Демонтажа елемената обртних постоља: рамова, колевки, међуносача, 

полуга и осталих елемената обртног постоља, 

b. Чишћење и одмашћивање истих, пескарење истих до метално чисте 

површине. 

c. Заштита од корозије елемената обртног постоља, комплетним системом 

премазних средстава. 

d. Поновна монтажа елемената и завршно бојење. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист. 

 

Grupa 20 - Kostur sanduka sa spoljnom oplatom 

Прописи: UIC 566,  

 

4. Прегледати спољне оплате страница, левака и чела установити оштећења (обратити 

пажњу на могућа трула места)и отклонити их. 

5. Маске механизма врата, исправити 

6. Чеони зид (кесон) са оплатом исправити на месту уградње бочних ослонаца 

прелазног моста 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист. 

 

Група 22 – Врата 

Пропис: UIC 560, 564-1, 565-1  

C. Улазна, чеона и врата одељка: 

5. Извршити контролу елемената пнеуматике на заптивност и поправити 

6. Сва лежишна места у механизмима подмазати графитном машћу LMG-3, JUS 

B.H3.661. Обавезна замена свих лежајева на вратима. 

7. Све заптиваче заменити новим и премазати силиконском машћу пре уградње. 

8. Извршити ревизију управљачке јединице по техничкој документацији, упутству 

произвођача и важећим прописима  

D. Врата WC-a; врата командне табле пнеуматике, врата кабине RTO, врата резервних 

делова : 

4. Визуелном контролом проверити стање врата 
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5. Оштећене позиције поправити. Браву на вратим WC-a довести у функционално 

стање. 

6. Алуминијумске профиле који опшивају врата и отвор у зиду проверити, и по 

потреби причврстити 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист. 

 

Група 23 – Прозори 

Прописи: UIC 564-1 

 

6. Прозоре са рамовима прегледати, по потреби поправити и довести у функционално 

стање, уградити нова стакла по улазном записнику. 

7. Бравице прозора поправити, забравник причврстити, неисправне заменити  

8. Дотрајалу гуму (спољну) са кедером мењати новом. 

9. Дотрајалу заптивну масу (сикафлекс) са спољне стране фиксних, WC и прозора са 

преклопним крилом заменити 

10. Завесе опрати и испеглати а по потреби заменити новим у складу са улазним 

записником а њихове водилице изнивелисати и исправити тако да клизачи завеса не 

испадају и не заглављују се. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист . 

 

Група 24 – Прелазнице 

Прописи: UIC 561 

 

Радови редовне оправке: 

5. Демонтирати гумене мехове, извршити преглед гумених цеви, дотрајале вијке 

за везе заменити, оштећена места залепити цианколом, гуме освежити и 

монтирати. 

6. Прелазни мост демонтирати, прегледати клизни део прелазнице, ослонце моста, 

бочне ослонце, прагове, опруге и затварач моста регулисати, поправити, 

подмазати и монтирати. Сигурносне ланце поправити и опшити. Опружне 

вешалице поправити. Прегледати приварке (причврсно окце и цеви утикача) и 

поправити. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист. 

 



97 
 

Група 26 - Уређаји за снабдевање кола електричном енергијом 

Прописи:  UIC 550, 552, 626, 895; 

IEC 61287, IEC 60571, IEC 61373; 

EN 50121-3-2, EN 50124-1, EN 50125-1, EN 50153, EN 50155, EN 50163 , EN 50207 

 

3. Извршити ревизију статичког претварача и припадајућих уређаја и инсталације по 

техничкој документацији, упутству произвођача и важећим прописима.  

4. Провера стања ел. инсталације и провера свих спојева напојних водова и водова 

медјувезе у систему за снабдевање кола електричном енергијом. 
 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист. 

 

Група 29 - Климатизација  

Прописи: UIC 553, 557, 565-1, 567-1, 895 

15. Извршити издувавање нечистоће из агрегата клима уређаја и прочистити одвод 

кондензата на агрегатима. 

16. Визуелном контролом проверити стање канала, шахти и жалузина, довести у 

функционално стање. 

17. Извршити контролу пресостата, по потреби уградити нов. 

18. Расхладни компресор прегледати, по потреби уградити исправан.  

19. Заменити постојећи сушач новим. 

20. Извршити проверу вентила за заштиту притиска и по потреби довести у исправно 

стање 

21. На уређају за отпадни вазух причврстити савитљива црева, контакторе и црева за 

ваздух 

22. Заменити филтер за ваздух новим. 

23. Извршити контролу заптивености цевовода расхладне инсталације. Извршити 

проверу подешавање притисака на усису и потису компресора. Допунити систем 

расхладним средствима (R134a).  

24. Визуелно преконтролисати везе уређаја за климатизацију. У случају потребе 

поправити. 

25. Прочистити отворе на решетки на крову са спољне стране за одвод воде. 

26. Проверити стање ел. инсталације и спојева (испод кола) на прикључцима клима 

агрегата, расхладног агрегата, високонапонског сандука, проверити стање ел. 

инсталације на опреми грејања у колима и по потреби довести у исправно стање. 

27. Проверити контакте свих сензора у колима. 

28. Прегледати уређај за заштиту од промене притиска (електронска јединца за 

регистровње промене притиска, заштитна клапна) по потреби демонтирати, 

поправити и монтирати на кола. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист. 
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Група 30 - Водоводна инсталација и санитарни уређаји  

Прописи: UIC 563, 565-1, 895 

 

2. Вакум тоалет: 

a. Проверити функцију и стање танка за отпадну воду вакум тоалета, оштећења 

поправити. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист. 

 

Група 33 - Озвучење  

Прописи: UIC 413, 440, 558, 565-1, 568, 895 

6. Прегледати цевну и каналну инсталацију и проверити спојеве на редним 

стезаљкама на разводним местима: 

7. 18-жилни кабл прегледати, испитати и по потреби довести у исправно стање 

8. 18-полне утикаче утичнице прегледати, испитати, очистити, поправити 

9. Прегледати и очистити уредјај за озвучење. Демонтирати и поправити, испитати и 

монтирати. 

10. Звучнике прегледати, испитати, неисправне поправити, или заменити. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист . 

 

Група 35 - Уземљење  

Пропис: UIC 550, 552, 533, 895 

5. Одспојити постојећу инсталацију уземљења металних делови на колима, 

одмастити и очистити налегајућу површину и везивне елементе, по потреби 

оштећене делове поново калајисати и прикључити. На месту где недостају или су 

везице са незадовољавајућим попречним пресеком уградити нове. 

6. Одспојити жичане плетенице уземљења колског сандука, одмастити и очистити 

налегајућу површину и везивне елементе, по потреби оштећене делове поново 

калајисати и прикључити. На месту где недостају или су плетенице са 

незадовољавајућим попречним пресеком уградити нове. 

7. Уземљивач осовинског склопа. демонтирати, раставити, заменити контактну дирку 

према документацији произвођача новом, монтирати.  

8. Заштитни отпорник демонтирати, омски проверити, монтирати. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист. 
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Група 76 - Електрична опрема и инсталација испод кола  

 

Радови редовне оправке: 

4. Прегледати цевну инсталацију испод кола и утврдити оштећења. 

5. Прегледати заптивност цеви на кутијама и сандуцима испод кола. 

6. Оштећена места поправити, све заптивке заменити новим. 

 

Предаја извршених радова контролно пријемном органу Наручиоца по усаглашеном 

протоколу, са пописом мера и уписивањем у мерни лист. 

 

 

 

Сагласан сам да услугу редовне оправке извршим у свему техничким условима и 

спецификацији.  

 

 

 

За Извршиоца услуге 

 

___________________ 
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МОДEЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 
 

за јавну набавку услуге редовне оправке 15 путничких кола,  

у отвореном поступку по партијама (бр. 109/2014) 

 

 

 

ЗАКЉУЧEН ИЗМEЂУ 

 

"ЖEЛEЗНИЦE СРБИЈE", акционарско друштво                

 11000 Београд, Немањина 6 

( у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) 

  

и 
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( у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

„Железнице Србије“ акционарско друштво, 11000 Београд, Немањина 6, матични број 

20038284, матични број 20038284, ПИБ 103859991, текући рачун 205-14106-62 

(Комерцијална банка а.д.), кога заступа Генерални Директор Мирослав Стојчић, 

дипл.саоб.инж. (у даљем тексту: Наручилац), 

 

и 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(у даљем тексту: Извршилац), 

 

закључују: 

 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ  

За Партију 2: Редовна оправка 5 путничких кола типа Y At/Bt 

 

 

 

 

 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

 

Овим Уговором утврђује се права и обавезе  Наручиоца и Извршиоца по основу  услуге за 

партију 1: Редовна оправка 5 путничких кола типа Y At/Bt, према техничким условима и 

спецификацијама које су саставни делови овог Уговора. 

Извршилац је обавезан да изврши у целости све захтеване услуге наведене у Техничким 

спецификацијама. 

 

Извршилац ће услуге из става 1. овог члана извршити са подизврођачем, и то: 

______________________________________________________________________________ 

(навести назив подизвођача уколико понуђач наступа са подизвођачем) 

 

Извршилац ће услуге из става 1. овог члана извршити са учесницима у заједничкој понуди: 

______________________________________________________________________________ 

(навести све остале учеснике уколико понуђач наступа у заједничкој понуди) 

 

 

Цене  
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Члан 2. 

 

Јединичне цене услуге редовне оправке 5 путничких кола типа Y At/Bt,  наведене су у 

Обрасцу структуре цене који је саставни део овог Уговора. 

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати у току реализације овог Уговора.  

 

Вредност Уговора 

Члан 3. 

 

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи ____________________________ динара. 

ПДВ (20%) износи: ______________ динара. 

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи ____________________________ динара. 

  

 

Услови плаћања 

Члан 4. 

 

Наручилац ће плаћање вршити на основу фактура за извршену услугу, на текући рачун 

Извршиоца __________________ са матичним бројем _____________. 

Рок плаћања је до 45 дана од дана предаје оправљених путничких кола и дана пријема 

фактуре за извршену услугу.  

Пре испоруке Извршилац ће доставити следећа документа: 

 Комерцијалну фактуру у 3 примерка (1 оригинал и 2 копије) 

 Записник о квалитативном пријему извршене услуге, сачињен и обострано 

потписан. 

 

 

Рок и динамика извршења услуге 

Члан 5. 

 

Услуга редовне оправке 5 путничких кола типа Y At/Bt, која је предмет набавке из члана 1. 

овог  Уговора вршиће се код Извршиоца. 

Рок за извршење услуге је ___________ (максимално 30 дана) од дана предаје путничких 

кола у оправку, што се констатује записником потписаним од стране Наручиоца и 

Извршиоца.  

 

 . 

 

 

Технички услови 

Члан 6. 

 

Услуга редовне оправке 5 путничких кола типа Y At/Bt, треба да се изврши у складу са 

Техничкком спецификацијом из прилога овог Уговора. 
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Транспорт  

Члан 7. 

 

Наручилац,  предаје путничка кола Извршиоцу ради отпреме на услугу главне и вандредне 

оправке, примопредајним записником, који обострано потписују представници обе 

уговорне стране.  

Транспорт путничких кола на редовну оправку и враћање Наручиоцу, је обавеза 

Наручиоца.   

Након извршене услуге, Извршилац предаје путничка кола Наручиоцу, примопредајним 

записником, који обострано потписују представници обе уговорне стране.   

 

 

 

Гаранција за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном периоду 

Члан 8.  

 

Извршилац услуге ће приликом потписивања Уговора доставити Наручиоцу, а на име 

гаранције за добро извршење посла: банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу  10 

% (десет процената) од износа вредности Уговора и роком важења 30 дана дужим од уговореног 

рока за коначно извршење Уговора у целости, као и банкарску гаранцију за додатно обезбеђење 

уговорних обавеза. 

Средства  гаранције за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада за 

губитак до кога буде дошло због пропуста Извршиоца да изврши своје обавезе по Уговору. 

У случају продужетка рока извршења услуге Извршилац је у обавези да Наручиоцу 

достави нову банкарску гаранцију, а са продуженим роком важности од 30 дана од 

новоутврђеног рока извршења услуге. 

Квалитативни и квантитативни пријем 

Члан 9. 

 

Квалитативни пријем оправљених путничких кола обавиће се код Извршиоца уз присуство 

Наручиоца, о чему ће бити састављен обострано потписан Записник о пријему извршених 

услуга. Приликом квалитативног пријема Извршилац је у обавези да Наручиоцу достави 

следећу документацију: 

 Техничке карактеристике за уграђене делове 

 Мерне листе и дијаграме о извршеној услузи 

Гаранција за услугу оправке и уграђене делове износи ________________ (минимум 24 

месеци) од дана предаје оправљених путничких кола.  

 Извршилац гарантује да су извршене све захтеване услуге. 
 

 

Рекламација 

 Члан 10. 

 

 У случају рекламације на услугу, Наручилац је дужан да Извршиоцу достави 

рекламациони записник у року од 10 дана од дана констатовања основа рекламације. 

Уколико је рекламација основана Извршилац се обавезује да  отклони квар у најкраћем 
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разумном року, као и да Наручиоцу надокнади насталу штету сразмерно изгубљеним 

КОЛ данима, с тим да надокнада не може бити већа од 5% од укупне уговорене 

вредности сервиса. 

 Извршилац је обавезан да у року од 48 сати од пријема позива (у писаој форми Е-поштом, 

или усмено) од стране Наручиоца, предузме активности око отклањања рекламације. 

  Ако је позив Извршиоцу упућен последњег радног дана до 12,00 часова пред дане  

викенда или државних и верских празника, рок се пролонгира на следећи први радни дан. 
 

 

Уговорна казна 

Члан 11. 
 

Уколико понуђач са којим је закључен уговор не изврши услугу или је изврши делимично, 

обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну за сваки дан закашњења у висини од 0,1‰ 

вредности уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне 

вредности овог уговора.  

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева 

накнаду штете. 
 

Раскид уговора 

Члан 12. 

Наручилац може путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити 

Пружаоцу услуге, раскинути овај Уговор у целости или делимично:  

 ако Пружалац услуге не изврши услугу у целости у року из Уговора.  

 ако Пружалац услуге не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.  

 ако извршена услуга не испуњава одређене параметре квалитета из понуде, односно 

техничких услова 

 уколико околности више силе буду трајале дуже од 30 дана, а уговорне стране се не  

споразумеју о продужењу важности уговора. 

 

 

Виша сила 

Члан 13.     

 

Уколико после закључења овог Уговора наступе околности више силе које доведу до 

ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим Уговором, рокови 

извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су 

се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити 

спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, 

земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), 

императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

  



105 
 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми 

обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће 

доказе. 

Решавање спорова 

Члан 14.    
 

У случају спора између Наручиоца и Извршиоца услуге, уговара се надлежност 

Привредног суда у Београду. 

 

 

Измена и допуна уговора 

Члан 15. 
 

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 Извршилац не изврши услуге које су предмет јавне набавке, у уговореном року, 

као ни у накнадном року који му Наручилац одреди. 

 

Остале одредбе 

Члан 16. 

 

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

односима. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а примењује се издавањем 

гаранције за добро извршење посла, сходно члану 8. овог уговора. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених страна 

припада по 3 (три) примерка. 
 

                                                                                                   

 

 

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. 

за ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ 

 

 

   

____________________________ 

 

 

  

 

             

                                    за НАРУЧИОЦА 

                               „Железнице Србије“, ад 

 

 

_________________________________ 
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                                                                                                                              Прилог бр. 1.                                                           

 

 

ТЕХНИЧКА  УСЛОВИ И СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

 

 

ОБИМ РАДОВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ РЕДОВНЕ ОПРАВКЕ ПУТНИЧКИХ КОЛА ТИПА  

Y СЕРИЈЕ Аt/Bt ПО КОНСТРУКТИВНИМ ГРУПАМА    

00 -  ОПШТИ РАДОВИ 

    

 

21. Сачињавање улазног записника о стању кола 

22. Кола поставити на место дизања. 

23. Развезивање сандука кола и колевке. 

24. Развезивање гумених црева противклизног генератора. 

25. Развезивање проводника противклизног генератора. 

26. Развезивање бројача километара. 

27. Развезивање плетенице уземљења. 

28. Развезивање каблова алтернатора. 

29. Развезивање вода ручне кочнице са постољем. 

30. Подизање сандука кола и извлачење обртних постоља. 

31. Преглед делова централног сворњака и отклањање неисправности  

32. Довођење помоћних постоља и спуштање колског сандука. 

33. Подизање колских сандука и извлачење помоћ. обртног постоља. 

34. Довожење оправљених обртних постоља и спуштање колског сандука. 

35. Провера радионичких мера и подешавање са уношењем у мерни лист са 

провером осовинских притисака. 

36. Повезивање споја сандука и колевке 

37. Предаја оправљених кола у месту пријемној комисији Научиоца 

38. Извршити пробну вожњу. 
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39. Делови и компоненте које Извођач не може да поправи при извршењу 

радова, обавезан је да замени новим који морају бити серијски производ од 

оригиналног произвођача типски испитан и већ уграђиван на кола или да 

имају дозволу од Дирекције за железницу за уградњу на железничко возило. 

40. Сви делови и компоненте демонтиране са кола који немеју поновну примену 

представљају секундарне сировине у власништву Наручиоца и морају се 

записнички вратити Наручиоцу. 

 

 

 

02 -  ТРЧЕЋИ СТРОЈ (ОСОВИНСКИ СКЛОП, ЛЕЖАЈ И КУЋИШТЕ)

   

        

        

20. Осовински склоп са мазалицом транспортовати у радионицу за 

демонтажу мазалица и лежајева. 

21. Демонтажа кућишта лежаја. 

22. Чишћење и прање рукаваца, тј. припрема за демонтажу унутрашњих 

прстенова лежајева као и демонтажу лабиринтског прстена. Изводи се само 

код замене моноблок точкова и једноделних дискова и у случају 

неисправности унутрашњих прстенова, после извршене контроле. 

23. Демонтажа унутрашњих прстенова лежајева извести са подесивим 

индукционим грејачем, сходно Упутству 260. 

24. Демонтажа лабиринтског прстена, сходно Упутству 260. 

25. Прање рукаваца осовине са контролом свих мера осовинског слога и 

њиховим уношењем у мерни лист. Контрола мера рукавца изводи се само у 

случају демотаже унутрашњих прстенова као последица замене моноблок 

точкова и једноделних дискова или неисправности унутрашњих прстенова. 

26. Рукавце осовине заштитити од корозије и механичких оштећења и 

припремити за транспорт. 

27. Прање кућишта лежишта, чишћење, преглед да ли су оштећена а затим 

их премерити. По потреби уградити исправне. Додирну површину кућиште-

лежај намазати антикорозивним премазом (маст). 

28. Прање и чишћење свих делова ваљкастог лежаја, утврђивања евентуалног 

оштећења и уградња нових по потреби. 

29. Монтажа прегледаних и исправних лежајева у кућишта. 

30. По доласку осовина са замене или обраде моноблокова, тј, замене 

(једноделних) или обраде дискова, очистити, опрати рукавце и монтирати 

лабиринтске (или заптивке од филца) и унутрашње прстенове лежајева .  
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31. Монтажа кућишта лежаја са стављањем потребне количине масти (према 

упуству произвођача лежаја). 

32. По монтажи кућишта, испитати лаки ход ваљкастог лежаја ручним 

окретањем, ради утврђивања евентуалних грешака (нпр. додир лабиринта). 

33. Склопљене осовинске слогове и мазалице транспортовати у радионицу за 

монтажу обртних постоља. 

34. Замену моноблок точкова извршити ако не може да се постигне пун профил 

на  мери пречника моноблок точка Ø880 mm . 

35. Замену кочионих дискова извршити ако не може да се постигне дебљина 

диска 100 mm. 

36. Извршити уградњу нових одговарајућих завртњева за осигурање осигурача, а 

у складу са Упутством 260. 

37. Оправку осовинских склопова и осовинских лежишта изводити у складу са 

уптством 260 и извршене радове предати контроли наручиоца уз одговарајуће 

одобрене мерне листе. 

38. Приликом контролних прегледа П-6 и П-12 представници Железнице Србије 

упутиће позив Ремонтеру Директном-Кориснику 24 часа пре прегледа. 

Ремонтер Директни-Корисник ће упутити своје представнике који ће 

присуствовати демонтажи поклопаца кућишта осовинских лежајева утврдити 

исправност лежаја и масти и извршити поновно бломбирање својим 

бломбама. У случају не доласка представника ремонтера у року од 24 часа, 

представници Железнице Србије извршиће бломбирање и комисијским 

записником констатовати стање што неће утицати на гарантни рок. 

 

 

03 -  ПОСТОЉЕ     

        

 

8. Доње постоље - рам кола прегледати. Пукотине обрадити и електрично 

заварити. Проверити грудну греду. Исправљање свих елемената носача 

постоља. 

9. Демонтажа бочних и средишњих клизних плоча. Исправљање - поправка 

клизних плоча и канала за подмазивање. Подмазивање клизних плоча и 

канала за подмазивање. Подмазивање клизача и по потреби замена 

истрошених уложака средишних клизних површина. Монтажа клизних плоча. 

Чишћење и поправка уређаја за подмазивање. 

Дотеривање зазора бочних клизних плоча. 

10. Преглед таласастог подног лима. Крпљење пода по потреби.  

11. Аеродинамичне оплате које се демонтирају, демонтирати, оштећене 

поправити и деформисане исправити.  
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12. Оштећења на фиксној аеродинамичкој оплати поправити а деформисане 

исправити, а по потреби и заменити оплату израђену по овереној техничкој 

документацији. 

13. Све бравице разрадити и подмазати. 

14. После поправке све демонтиране аеродинамичке оплате монтирати  на 

кола са довођењем у функционално стање (лако отварање и затварање, као и 

закључавање). 

 

 

04 -  ОБРТНО  ПОСТОЉЕ   

        

33. Транспортовање постоља у радионицу за оправку. 

34. Демонтажа клизних плоча бочних клизача и провера да ли су изрисане - 

изрисане заменити. 

35. Постављање обртног постоља под пресу. 

36. Развезивање хоризонталних, вертикалних надмазаличних амортизера са 

заменом  гумених чаура. 

37. Развезане амортизере очистити , опрати, испитати, репарирати, испитати 

и атестирати и по потреби заменити новим. 

38. Развезивање вешалица носача опруга секундарног огибљења. 

39. Постављање обртног постоља на колица за демонтажу осталих 

елемената. 

40. Демонтажа доњег дела кућишта лежаја са вођењем осовинских слогова. 

41. Демонтажа лежаја - комплет граничника попречног пошетаја колевке са 

прањем и чишћењем. 

42. Демонтажа механичког пригушивача вијугања. 

43. Демонтажа кочионих цилиндара и евентуално слање на реатестацију, тј, 

оправку. 

44. Демонтажа кочионог полужја. 

45. Демонтажа опруга примарног и секундарног огибљења шипки за попречно 

вођење секундарног огибљења са слањем опруга на упаривање. Извршити 

замену неисправних опруга новим, или коришћеним уз одговарајуће 

сертификате и мерне листе. 

46. Демонтажа подужних вођица осовинског склопа. 

47. Демонтажа уземљења и прикључака црева ваздушне кочнице. 

48. Транспортовање рама обртног постоља и колевке на проверу у алату. 

49. Демонтажа плоче за вођење колевке. 
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50. Провера рама обртног постоља у алату и контрола мера према мерном листу 

као и провера рама да ли има пукотина, оштећења и хабања и извршити 

оправку ради довођења у исправно стање. 

51.  Провера калаисаних површина са поправком. 

52. Монтажа плоче за вођење колевке са постављање подметача ако је потребно 

ради добијања одговарајуће коте према мерном листу. 

53. Провера колевке обртног постоља у алату и контрола мера према мерном 

листу као и провера колевке да ли има пукотину хабања или оштећења и 

извршити оправку ради довођења у исправно стање. 

54. Чишћење и упаривање опруга са маркирањем. Извршене радове предати 

контроли наручиоца уз одговарајуће одобрене мерне листе 

55. Постављање рама на колица за поновну монтажу елемената. 

56. Монтажа кочионог полужја и цилиндра са обавезном заменом чаура, 

сворњака и водилица. Све таруће површине подмазати одговарајућом машћу 

према упутству за руковање и одржавање. 

57. Постављање оправљених осовинских слогова у алат за монтажу обртног 

постоља, монтажа примарног огибљења и подужних вођица осовинског слоја 

и повезивање са рамом према упутству за руковање и одржавање. 

58. Монтажа вратила механичког пригушивача вијугања са носачем лежаја, 

провера еластичних елемената и замена оштећених. 

59. Постављање рама са осовинским слоговима и примарним огибљењем на 

колица за монтажу осталих елемената. 

60. Монтажа носача опруга, шипке за попречно вођење огибљења, секундарно 

огибљење амортизера и колевке. 

61. Постављање постоља под пресу, постављање полуга механичког пригушивача 

вијугања са везивањем исте. Повезивање амортизера и уземљења. Штеловање 

обртног постоља под пресу према мерном листу и упутству за руковање и 

одржавање. 

62. При монтажи све завртње пре монтаже премазати према упутству за руковање 

и одржавање. 

63. Притезање завртња извршити момент кључем према упутству за руковање и 

одржавање и техничком опису за обртна постоља. 

64. Све неисправне и прекомерно истрошене делове заменити новим, а у складу 

са упутсвом за одржавање обртних постоља. 

 

 

 

05 -  ТЕГЉЕНИЧКИ УРЕЂАЈ (ВЛАЧНА СПРЕМА) 
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11. Пре извођења радова, треба прегледати да ли је технички и 

функционално исправан, да ли постоје оштећења и да ли су истрошења у 

граничним мерама према Упутству 242/5 за редовне оправке тегљеничких 

уређаја.  

12. Делове чије граничне мере не задовољавају по Упутству 242/5 заменити 

новим или коришћеним уз одговарајуће сертификате и мерне листе. 

13. Квачило демонтирати, искувати и поправити, матице, стремење, 

вешалице по потреби поправити и квачило монтирати. 

14. Влачну куку демонтирати, прекомерно истрошена места влачне куке 

регенерисати, влачне куке монтирати. 

15. Опруге влачне спреме демонтирати, подмазати, монтирати. Вијке 

вођице опруге регулисати. 

16. Вођице влачне куке демонтирати, поправити и монтирати. 

17. Заштитник квачила по потреби исправити. 

18. Помоћну куку квачила по потреби исправити. 

19. Прстенасте опруге влачне спреме раставити, очистити, неисправне 

прстенове заменити,опруге саставити и монтирати. 

20. Испитивање тегљеничког уређаја пре уградње на кола, радити на основу 

Упутству 242/5, уз попуњавање одговарајућих мерних листа. 

 

 

 

06 -  ОДБОЈНИЧКИ УРЕЂАЈ   

        

 

7. Пре извођења радова, одбојнички уређај треба прегледати да ли је технички и 

функционално исправан, да ли постоје оштећења и да ли су истрошења у 

граничним мерама према Упутству 242/5 за редовне оправке одбојничких 

уређаја. 

8. Делове чије мере не задовољавају по Упутству 242/5 заменити исправним.  

9. Одбојнике демонтирати, раставити, очистити, подмазати, плоче одбојника 

исправити. Одбојнике испитати. 

10. Чауре по потреби наварити и обрадити. Подложне плоче одбојника 

исправити. 
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11. Одбојник монтирати са еластичним подлошкама. 

12. Испитивање одбојничког уређаја пре уградње на кола, радити на основу 

Упутству 242/5, уз попуњавање одговарајућих мерних листа. 

 

 

07  -   РУЧНА КОЧНИЦА И КОЧНО ПОЛУЖЈЕ 

        

 

9. Развезати сајле ручне кочнице ради спуштања вагона на помоћна колица,  

недостатке отклонити. 

10. Демонтирати точак и кућиште точка, очистити ланац и ланчанике на стубу, 

прегледати, поправити, подмазати, монтирати, испитати функцију. 

11. Демонтирати вретено, ланац, ланчанике и котуре под колима, очистити, 

прегледати, поправити, подмазати, монтирати, испитати функцију, по 

потреби заменити сајле ручне кочнице. 

12. Сајле ручне кочнице прегледати, одвити и разрадити навртке, подмазати, 

монтирати, прештеловати сајле. 

13. Вентил за укључивање екрана индикатора за контролу рада кочнице 

отворити, очистити, прегледати, поправити, гумене заптивке заменити  и 

испитати функцију. 

14. Привезати сајле ручне кочнице, наштеловати зазор између диска и уметка, 

проверити функцију, предати контроли. 

15. Измерити силу кочења. 

16. Све неисправне делове заменити новим или коришћеним уз одговарајуће 

сертификате и мерне листе 

 

 

 

09  -   ВАЗДУШНА КОЧНИЦА  

        

 

16. Пре извођења обавезних радова извршити кратку пробу кочнице и 

констатовати недостатке. Оправку кочнице вршити обавезно по Упутству 

245 за одржавање кочница железничких возила. 

17. Демонтирати противклизне направе, бројач километара, развезати ваздушне 

водове ради спуштања вагона на помоћна колица. Монтирати демонтиране 

елементе после постављања коша кола на обртно постоље. 

18. Демонтирати елементе кочнице: распоредник, вентил помоћне кочнице, 

брзач пражњења и редукциони вентил, ради слања у специјализовану 
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радионицу „Железница Србије“ад за реатестацију. Монтирати елементе 

после реатестације. 

19. Ваздушни вод са резервоарима и огранцима окуцати, издувати, прегледати, 

уградити недостајуће обујмице и вијке. Санирати трагове корозије 

ваздушних водова. 

20. Демонтирати спојнице ваздушних водова и чеоних славина. Проверити 

старост спојница ваздушних водова. Није дозвољена употреба водова 

старијих од 10 година. Чеоне славине раставити, очистити, прегледати, 

поправити, саставити, монтирати и испитати функцију. 

21. Мењачки и искључни уређај и жице откочника прегледати, растављиве 

делове мењачког уређаја демонтирати, поправити, подмазати, намонтирати 

и испитати функцију. 

22. Пречистаче прашине, одвајаче кондензата и славине свих врста отворити, 

очистити, прегледати, поправити, намонтирати и испитати функцију. 

23. Извршити ревизију екрана и поправити неисправне склопове, заменити по 

потреби стакла. 

24. Ставити кола под притисак, извршити заптивање свих спојева и проверити 

рад активатора, манометара и екрана. 

25. Испитати функцију ваздушне кочнице, предати контроли уз снимање 

дијаграма са провером противклизне заштите. 

26. Пломбирати уређаје помоћне кочнице. 

27. Кочницу испитати на пробној вожњи по Упутству 266  уз снимање дијаграма 

за свака кола појединачно. 

28. Демонтирати и отпремити противклизне направе у радионицу за ревизију. 

29. ГР регулаторе или центрифугалне регулаторе, очистити, раставити, 

прегледати, подмазати лежајеве, заменити истрошене елементате, саставити, 

испитати, монтирати и прикључити на инсталацију. 

30. Прегледати ПКЗ (БЕБ) уређај и вентиле, повезати на кочиону инсталацију и 

проверити функционалности ПКЗ (затварање и блокада), ПКЗ вентила у 

месту као и симулирање вагона у покрету протоколу испитивања. 

 

 

 

11 -  ПРЕМАЗИ И НАТПИСИ    

        

1.  Антикорозиона заштита кола 

a) Грубо спољно прање: 

 санитарија и кесона 

 чишћење и прање пода при улазу 

 прање и чишћење прелазних мостова 



114 
 

 сандук кола 

 грубо чишћење меком четком унутрашњости кола 

 чишћење корпе за отпатке, пепељаре и др. 

b) Прање и чишћење пре антикорозионе заштите: 

 прање и чишћење спољних површина доњег постоља (носачи, 

косници, под одоздо) 

 чишћење и прање грудне греде 

 прање сандука за батерије 

 прање степеница 

 прање рукодржа 

 прање сандука кола (бочне, чеоне стране, кров) 

 прање завршних сигнала 

 оков и таблице 

 фалцови чеоних улазних врата; чеона и бочна врата 

 прелазни мостови 

c) Чишћење и прање унутрашњости кола: 

 прање пода ходника и одељка 

 чишћење и прање пода WС-а и умиваонице 

 прање санитарија 

 прање плафона и зидова 

 прање предулаза 

 прање седишта и лежајева 

 оков и врата, довратни стубови 

 шине и вођице купејских врата 

 лимови парног огрева 

 чишћење цеви 

 чишћење и издувавање оклопних решетки ел. грејалице 

 прање прозора (одељака врата, ходника, WС-а, умиваонице) 

 прање и пеглање завеса и пресвлака главонаслона седишта 

d) По оправци све површине од дрвета припремити за бојење: 

 шмирглање, гитовање 

 премаз фирнисом 

e) Све делове кочнице, који се оправљају у специјализованој радионици - 

одмастити: 

f) Прелазнице - мехови 

 мехове освежити средством за освежење гуме 

 прелазнице одмастити 

 

g) Све делове од дрвета лакирати 

h) Грудну греду темељно бојити 

i) Освежити боју доњег постоља 
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j) Освежити боју сандука за батерије 

k) Носаче степеница темељно бојити 

l) Пре шприцања кола прозоре заштитити 

m) АКЗ коша кола (бојење) 

n) Исписивање натписа: 

 исписати све натписе и излепити налепнице (унутра) 

 лакирање натписа 

п)  Антиграфитна заштита коша кола 

 

 

1.1.  АКЗ обртних постоља 

Демонтажа елемената обртних постоља: рамова, колевки, међуносача, 

полуга и осталих елемената обртног постоља, одмашћивање истих, 

пескарење истих до метално чисте површине и њихова заштита 

комплетним системом премазних средстава. Поновна монтажа елемената. 

 

 

20 -  КОСТУР САНДУКА    

        

 

2. Преглед оплате лима колског сандука и лименог патоса : 

Крпљење оплате лима и лименог патоса. Чеони руб поправити, по потреби 

мењати. 

2.   Код оштећене, кородирале оплате лима око прозора пре чишћења и крпљења 

извршити демонтажу прозора.  

 

 

21 -  УНУТРАШЊА ОБЛОГА  

        

 

3. Дрвени под кола по потреби поправити, дотрајали мењати.  

4. Облоге пода (подолит, гума итд.) по потреби варити, по потреби мењати 

подолитом истог дезена или мењати целу површину пода. 

 

 

22 -  ВРАТА      

        

 

Бочна улазна врата 
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9. Демонтирати врата ради извођења АКЗ сандука кола и замне лежаја. 

10. Прегледати врата са спољне и унутрашње стране, утврдити оштећења,  

поправити и ојачати. Рам и врата пескарити са спољње стране. 

11. Механизам за аутоматско затварање врата, лежајеве и вођице врата 

прегледати и поправити  или заменити по потреби. 

12. Прекидач за ручно затварање врата, електромагнетну браву, крајње 

прекудаче прегледати , подесити за испрано функционисање, по потреби 

заменити новим делом. Електро инсталацију (проводници, конектори, клеме) 

проверити и по потреби заменити новим. 

13. Прегледати покриваче степеништа, наштеловати телескопске устављаче да 

покривач належе на праг када су врата затворена. 

14. Прегледати све вијке, оштећене заменити а недостајуће уградити. 

15. Монтирати врата. 

16. Извршити пробу пнеуматике и електро опреме врата са довођењем у 

функционално стање. 

Чеона врата: 

2. Преглед и оправка чеоних врата и механизма чеоних врата. Све вијке 

притегнути, оштећене заменити, а недостајуће уградити. Притегнути сајлу. 

Оштећене облоге чеоних врата заменити. 

Врата WС-а 

3. Преглед и довођење врата, шарнира и брава у функциоално стање. Оштећене 

заменити. 

4. Ал профил који опшивају врата и отвор у зиду притегнути. Оштећене 

заменити 

 

Врата електро уређаја, врата ормана резервних делова и врата завршног сигнала 

3. Преглед и оправка свих врата, шарнира и триб брава . 

4. Алумнијумски профил који опшивају врата и отвор у зиду притегнути. 

 Све површине од алуминијума и нерђајућег челика очистити-исполирати 

полир пастом. 

 

 

23 -  ПРОЗОРИ      

        

         

22. Прозоре са рамовима Д-Г прегледати, поправити и довести у функционално 

стање. 
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23. Механизам прозора прегледати и довести у функционално стање или 

заменити по потреби. 

24. Дотрајалу гуму са кедером на прозорима мењати. 

25. Дихтунг гуму за дихтовање горњег дела клизног прозора у затвореном 

положају заменити. 

26. Горњи и доњи рам по потреби причврстити. 

27. Недостајуће вијке уградити. 

28. Прозоре WС-а прегледати и поправити. 

29. Завесе демонтирати, опрати, поцепане и флекаве заменити, пеглати, 

монтирати, недостајуће кукице надоместити. Вођице завеса поправити, 

причврстити, држаче завеса наместити. Ролетне демонтирати, закрпити, 

очистити спољне делове ролетне (вештачка кожа) и монтирати. 

30. Ручице и механизам вентилације поправити и регулисати. 

31. Притисне рамове прозора демонтирати, поправити, брусити, лепити и 

крпити. Доње делове рамова по потреби остругати, рамове монтирати. 

32. Притисне рамове офарбати 

33. Брисач горњег крила прозора и L клизач заменити 

34. Прегачу горњег и доњег крила очистити и офарбати 

35. Гуму на раму доњег крила и U профил за дихтовање заменити 

36. AL рамове очистити и офарбати 

37. Носаче Пинч лајсни прегледати и оштећене заменити 

38. Бравице прозора Д-Г, оштећене делове заменити 

39. Пинч лајсне заменити 

40. Замаглена и оштећена стакла заменити 

41. Оштећену гуму стакла прозора заменити. 

42. Све површине од алуминијума и нерђајућег челика очистити-

исполирати полир пастом. 

 

 

24 -  ПРЕЛАЗНИЦЕ И МЕХОВИ  

        

 

7. Демонтирати гумене мехове, извршити преглед гумених цеви, дотрајале 

вијке са везе заменити, оштећена места залепити цианколом, гуме 

освежити,по потреби заменити и монтирати. 

8. Прелазни мост демонтирати, прегледати клизни део прелазнице, ослонце 

моста, бочне ослонце, прагове, опруге и затварач моста регулисати, 

поправити, подмазати и монтирати или заменити по потреби. Сигурносне 
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ланце поправити и опшити или заменити по потреби. Опружне вешалице 

поправити или заменити по потреби. Прегледати приварке (причврсно окце и 

цеви утикача) и поправити. 

 

 

 

 

26 -  СНАБЕВАЊЕ КОЛА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

    

 

Генератор са мултипликатором 

 Демонтирати генератор струје, мултипликатор са обртног постоља и 

поставити поклопац на кућишту лежаја осовинског слога. 

 Извршити спољно прање и чишћење неразарајућим средством раставити на 

појединачне сколопове. 

 Мултипликатор раставити, елементе очистити, опрати и констатовати 

неисправност, оштећеност и степен истрошености (пужа, пужног точка, 

осовиница итд.) и по потреби извршити замену новим. Лежајеве, семеринге, 

гумене чепове и заптивке обавезно заменити новим. Подесити зазор код 

пужа редуктора према Упутству за руковање и одржавање. 

 Генератор раставити, очистити, елементе опрати. Проверити исправност 

свих намотаја и по потреби извршити поправку. 

 Исправљачки део раставити, очистити и проверити исправност. 

 Према Упутству за руковање и одржавање саставити генератор и 

мултипликатор, налити уље и пломбирати. 

 Провера функционалности на испитном столу у склопу са регулатором 

напона. Резултате уписати у мерни лист. 

 Обележити генератор и послати на монтажу на кола. 

 Проверити исправност генераторских каблова (непрекидност и изолација). 

По спуштању кола извршити повезивање са генератором.  

 Опшивке генераторских каблова заменити новим уколико су оштећене, не 

крпити. 

 Преглед носача и опруге генераторског кабла са довођењем у функционално 

стање. 

 Монтажа генератора струје са мултипликатором на обртно постоље са 

осигурањем и пломбирањем. 

 Извршити моторизацију кола. Упаривање генератора у тандем изведби 

извести са максималном разликом стуруја генератора од 10A. 

 

Кутија са осигурачима 

 Преглед кутије осигурача, демонтажа ножастих осигурача, одстрањивање 

прашине и прљавштине, преглед квалитета и веза проводника према цртежу 

са провером исправности осигурача, шента и осталих елемената, притегнути 
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прикључке, монтажа ножастих осигурача са заменом недостајућих ел. 

делова, шемирање проводника пластичним везицама. 

 Регулатор напона демонтирати, раставити, очистити, прегледати, неисправне 

делове заменити, напоне подесити, саставити, испитати, монтирати и 

прикључити. Испоставити мерни лист са испитивања регулатора. 

 Све гумене заптивке на колима заменити новим. 

 

Спољни извор 3x380/24 V 

 Отворити поклопац, очистити, издувати прашину из сандука и из утичнице 

страног извора.  

 Извршити преглед, притегнути прикључке на доводним и одводним 

проводницима, поправку,  и испитивање свих елемената склопу страног извора 

3x380/24 В, са заменом неисправних елемената новим. 

 Преглед поклопца, утичнице, бравица и довођење у функционално стање. 

 Све гумене заптивке на колима заменити новим. 

 

Сагласан сам да услугу редовне оправке извршим у свему техничким условима и 

спецификацији.  

 

 За Извршиоца услуге 

 

___________________ 
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