
 

 

 

 

„Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, Немањина 6 
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Београд, Здравка Челара 14а 
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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 4 за јавну набавку радова за реконструкцију 

колосечних капацитета у станици Београд за остваривање директних вожњи возова са 

пруге Београд - Ниш на пругу Топчидер - Распутница „Панчевачки мост“ и обезбеђење 

сигурног и безбедног саобраћаја возова на улазном делу станице Београд, у отвореном 

поступку, ЈН бр. 116/2014 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 
 

 „У конкурсној документацији у ПРЕДМЕРУ РАДОВА  и Обрасцу  X СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ни 

у једној позицији се не наводи набавка и уградња туцаника у застоерну призму. 

Позиције које су наведене у делу предмера 01.05.00 Горњи строј-радови, позиције радова 

које обухватају машинско регулисање колосека, скретница и ДКВ подразумевају истовар и 

уградњу туцаника за допуну из ФАД вагона са пролазом тешке пружне механизације за 

регулисање колосека, а то је око 35% од укупне количине туцаника. Уградња преосталог 

дела туцаника (око 65%) за предбаластирање није обухваћена предмером“. 
 

 „Да ли је набавка и транспорт туцаника у количини потребној за уградњу у оквиру позиције 

радова које обухватају машинско регулисање колосека, скретница и ДКВ обавеза 

инвеститора или Понуђача? 
 

Да ли је Инвеститор позицију радова на набавци, транспорту и уградњи туцаника, 

предбаластирање, изоставио са намером да се та позиција изведе у оквиру радова који су 

обухваћени неком другомјавном набавком, или је предвидео да се трошкови набавке, 

транспорта и уградње туцаника укључе у цену радова позиција које су наведене у предмеру 

ЈН 116/014? 
 

Да ли Инвеститор нуди туцаник само у ФАД вагонима или постоји могућност да се туцаник 

допрема и кипер вагонима?“ 

 

ОДГОВОР 1: 

Набавка  и транспорт туцаника обавеза је Наручиоца. 

Под позицијом уграђивања туцаника се подразумева манипулација туцаником у 

оквиру станице и његово уграђивање у пуној висини засторне призме од трупа пруге 

(тј. горње површине тампон слоја) до горње ивице прага.  

 

С поштовањем 

 

 

 

 

                                                                                               Комисија за јавну набавку   

 

 

                                                                                               Милан Шковрић, председник   



  


