
1 од 135 

 

 

 

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

Београд, Здравка Челара 14а 

Фаx: +381 11 3290740 

Телефон: +381 11 3292082 

E-пошта: nabavka@srbrail.rs 

Број: 33/15 - 1909 

Датум: 27.03.2015. год. 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЈАВНE НАБАВКE 

 

Услуга редовне оправке 350 теретних кола, 

по партијама 

 

 у отвореном поступку 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

107/2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, март 2015. године 

 



2 од 135 

 

Садржај: 

 

1. Општи подаци о јавној набавци и подаци о предмету јавне набавке  

2. Упутство за сачињавање понуде и обавезни услови за учешће у отвореном поступку јавне 

набавке 

3. Упутство за доказивање услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН 

4. Обрасци у документацији (за сваку партију посебно): 

- Образац бр. 1 – Образац понуде (заа сваку партију посебно) 

- Образац бр. 2 – Образац структуре цене (заа сваку партију посебно) 

- Образац бр. 3а – Модел банкарске гаранције за озбиљност понуде  

- Образац бр. 3б - Модел банкарске гаранције за добро извршење посла 

- Образац бр. 4 – Модел писма о намерама пословне банке о прихватању обавезе 

достављања банкарске гаранције за добро извршење посла у моменту закључења уговора 

- Образац бр. 5 – Образац за оцену испуњености обавезних  и додатних  услова за учешће у 

поступку јавне набавке  

- Образац бр. 6  Образац трошкова припреме понуде 

- Образац бр. 7- Изјава о независној понуди 

- Образац бр. 8 – Изјава о поштовању обавеза 

- Образац бр. 9а - Изјава о неопходном финансијском капацитету 

- Образац бр. 9б - Изјава о неопходном пословном капацитету 

- Образац бр. 9б.1 - Потврда о неопходном пословном капацитету 

- Образац бр. 9ц - Изјава о неопходном кадровском капацитету 

- Образац бр. 9д - Изјава о неопходном техничком капацитету 

5. Модел уговора за (за сваку партију посебно): 

- Модел уговора за (за сваку партију посебно) 

- Прилог 1 – Спецификација и технички услови (за све партије)  

- Прилог 2 – Преглед посебних гаранција (за све партије)  

6. Редослед слагања докумената у понуди (за сваку партију посебно) 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НAБАВКЕ 

 
1.1. Подаци о Наручиоцу 

Наручилац: „Железнице Србије“ а.д., Београд 

Адреса: Немањина бр. 6, 11000 Београд 

Интернет страница: www.zeleznicesrbije.com 

 

1.2. Врста поступка јавне набавке  

Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке, у складу са чланом 32. и 53. Закона 

ојавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 у даљем тексту ЗЈН).  

 

1.3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке је: Услуга редовне оправке 350 теретних кола, у отвореном поступку   

по партијама: 

Партија 1 - Eanoss-z (537) са металним подом  и притврдном кочницом - 32 кола (потребно је 

урадити РО) 

Партија 2 - Eanoss-z (537) са металним подом  и притврдном кочницом - 32 кола (потребно је 

урадити РО) 

Партија 3 - Eanoss (537) са металним подом  и без притврдне кочнице - 39 кола (потребно је 

урадити РО и уградњу притврдне кочнице) 

Партија 4 - Eanoss (537) са металним подом  и без притврдне кочнице - 39 кола (потребно је 

урадити РО и уградњу притврдне кочнице) 

Партија 5 - Eanoss (537) са металним подом  и без притврдне кочнице - 39 кола (потребно је 

урадити РО и уградњу притврдне кочнице) 

Партија 6 - Eanoss (537) са металним подом  и без притврдне кочнице - 39 кола (потребно је 

урадити РО и уградњу притврдне кочнице) 

Партија 7 - Tads (082) -  РИВ кола велике кубикаже (запремине 66м3) - 20 кола (потребно је 

урадити РО) 

Партија 8 - Tads (082) -  РИВ кола велике кубикаже (запремине 66м3) - 20 кола (потребно је 

урадити РО) 

Партијa 9 - Hbis (224) - 30 кола (потребно је урадити РО) 

Партија 10 - Hbis (224) - 30 кола (потребно је урадити РО) 

Партија 11 - Faces (6995) - 30 кола (потребно је урадити РО) 

Према општем речнику набавки сврстава се у категорију: 

 50224000. – Услуга поправке и одржавања возних средстава.  

 

1.4. Уговор о јавној набавци  

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци добара и то за сваку партију 

посебно.   

 

1.5. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора 

Критеријум за доделу уговора за све партије је најнижa понуђена цена. Све понуде које буду 

оцењене као одговарајуће и прихватљиве 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. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену предност ће имати понуда у којој је дат 

краћи рок извршења услуге, уколико се подударају и рокови извршења услуге предност ће имати 

понуда у којој је дат дужи гарантни рок. 
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У случају да постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег и страног порекла, примењиваће се 

одредбе члана 86. ЗЈН. Домаћи понуђач доказује порекло добара потврдом из Привредне Коморе 

Србије. 

 

1.6. Начин преузимања конкурсне документације 

Конкурсна документација може се преузети на следеће начине: 

- са интернет странице Наручиоца www.zeleznicesrbije.com 

- са Портала Јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs 

 

1.7. Позив за подношење понуде, начин и рок за подношење понуде 

Понуда се припрема и подноси у складу са ЗЈН, 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. ЗЈН  

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 27.04.2015. године до 

13,00 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 350 теретних кола, у отвореном поступку  по 

партијама, број 107/2014, за партије: _______ (уписати бројеве партија) - НЕ ОТВАРАТИ". 

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

контакт особе. 

Понуђач  је обавезан да комплетну документацију, тј. Понуду  преда у форми која онемогућава 

убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде . 

Понуда достављена по истеку рока за подношење понуда, 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. 

 

1.8. Место, време и начин отварања понуда 

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда тј. 27.04.2015. 

године, са почетком у 14,00 часова, у просторијама Наручиоца, "Железнице Србије"а.д. у 

Београду, Здравка Челара 14а, соба 33. 

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. 

 

1.9. 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. 

 

1.10. Рок за доношење одлуке о додели Уговора 

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

отварања понуда 

 

1.11. Служба за контакт 

Сектор за набавке и централна стоваришта: 

- факс: 011/3290740 

- е-mail: nabavke@srbrail.rs  

mailto:nabavke@srbrail.rs
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2. УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ И ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

2.1.  Обавезна садржина понуде: 

Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач достави уз понуду све податке по захтевима 

Наручиоца у погледу садржине понуде, као и ако испуни све услове под којима се спроводи 

поступак јавне набавке. 

 

2.1.1.  Образац понуде са Обрасцем структуре цене 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави попуњен, оверен печатом и потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача Образац понуде (Образац бр.1) са Образцем структуре цене 

(Образац бр.2) и то за сваку партију посебно. 

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

исправки иста мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

Понуде се подносе и оцењују за сваку партију посебно. 

 

2.1.2.  Подаци о понуђачу у заједничкој понуди и о подизвођачу 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави попуњене, оверене печатом и потписане од 

стране овлашћеног лица понуђача обрасце Подаци о понуђачу у заједничкој понуди (Образац 

бр.1а) уколико се понуда подноси заједнички) и Подаци o подизвођачу (Образац бр.1б) уколико 

се понуда подноси са подизвођачем и то за сваку партију посебно. 

 

2.1.3. Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и испуњење уговорених 

обавеза 

Понуђач, за сваку партију посебно, као средство обезбеђења за озбиљност понуде доставља: 

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде, (образац бр.3а) која мора бити неопозива, без 

приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на први позив, на износ од пет (5%) 

процената од вредности понуде, 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, или  

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. 

Понуђач који учествује у више партија може доставити једну банкарску гаранцију за озбиљност 

понуде на укупан износ од 5%, где треба да наведе за које партије доставља гаранцију и износ по 

свакој партији. 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, биће дужан да у моменту потписивања 

уговора, 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, која је 

неопозива, безусловна, платива на први позив и без приговора са роком важности 30 дана дужим 

од уговореног рока за коначно извршење набавке у  целости или 

- додатна банкарска гаранција за испуњење уговорних обавеза у износу од 15% од вредности 

уговора која је неопозива, безусловна, платива на први позив и без приговора 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 истоврстан 

предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 

Модел банкарске гаранције за добро извршење посла (образац бр.3б) и додатне гаранције за 

испуњење уговорних обавеза је исти.  

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. 
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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, а према условима из Модела уговора, односно 

Уговора. 

 

2.1.4.  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 за сваку партију посебно: 

 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% 

(плус додатну гаранцију од 15% уколико се изабрани понуђач налази на списку негативних 

референци) од вредности уговора (образац бр. 4),  

или уколико нема негативну референцу: 

Рок важности банкарске гаранције мора бити минимално 30 дана дужи од уговореног рока за 

коначно извршење набавке у  целости.  

 

2.1.5.  Образац за оцену испуњености обавезних услова за учешће у поступку   јавне набавке  

Понуђач уз понуду доставља попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица 

понуђача Образац за оцену испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку 

јавне набавке (образац бр. 5) и то за сваку партију посебно. 

Документи на основу које се доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне 

набавке наведени су у обрасцу бр. 5 и детаљно описани у Упутству за доказивање испуњености 

обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке (дато у одељку 3. Конкурсне 

документације). 

 

2.1.6.  Образац трошкова припреме понуде 

Понуђач може доставити попуњен и оверен Образац трошкова понуде (образац бр. 6), у ком 

наводи трошкове припреме понуде у смислу члана 88 ЗЈН и то за сваку партију посебно. 

   

2.1.7.  Изјава о независној понуди 

Понуђач је дужан да у својој понуди достави Изјаву о независној понуди у смислу члана 26. ЗЈН. 

године), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима (образац бр. 7). 

 

2.1.8.  Поштовање обавеза проистеклих из других 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.  

Наканду за коришћење патената коришћених у изради понуде, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 

зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч (образац бр. 8). 

 

2.1.9.  Модел уговора 

Mодел уговора за сваку партију посебно понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да прихвата елементе модела уговора (дато у одељку 5. Конкурсне документације). 

 

2.2.  Језик 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико било који део понуде буде достављен на 

страном језику, потребно је доставити и превод на српски језик од овлашћеног судског тумача за 

тај језик. 

 

2.3.  Валута понуде 

Вредност понуде у поступку предметне јавне набавке исказује се у динарима. 
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2.4.  Цена и начин плаћања 

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

динарима, без урачунатог пореза на додату вредност, на претходно дефинисаном паритету.  

Понуђене јединичне цене робе су фиксне до коначне реализације уговора. 

Плаћање ће се вршити на основу рачуна које издаје Пружалац услуге и то у року од 45 дана од 

дана настанка ДПО, а након закључења Уговора у свему и на начин утврђеним Уговором. Даном 

настанка ДПО сматра се дан када Пружалац услуге испостави фактуру, а након извршене услуге 

Наручиоцу. Уколико се понуди краћи рок плаћања од 45 дана понуда ће се одбацити као 

неприхватљива.  

Рачун мора бити издат у складу са Законoм о порезу на додату вредност Републике Србије и 

подзаконским актима.  

Уз рачун се доставља копија потписаног Записника о позитивно извршеном квалитативном 

пријему добара без примедбе, копија потписане - оверене отпремнице и потребну техничку 

документацију. 

На отпремници мора бити читко уписано име и презиме, потпис овлашћеног лица Наручиоца и 

печат Наручиоца.  

Рачун који није сачињен у складу са наведеним биће враћен Пружаоцу услуге, а плаћање 

одложено на његову штету све док се не испостави рачун на наведени начин. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена 

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. 

 

2.5.  Рок за реализацију уговора 
Све активности неопходне за извршење услуге која је предмет ове јавне набавке, реализоваће се у 

максималном  року  за Партије од 1. до 2. – 32   радна дана; за Партије од 3. до 6. – 43 радна дана; за 

Партије 7. и 8. –22 радна дана; за Партије од 9. до 10. –24 радна дана; за Партију 11. – 33 радна дана, 

од дана потписивања Улазног записника при преузимању кола на оправку. 

 

 2.6.  Место извршењауслуге  

Услуга која је предмет јавне набавке, извршиће се код Пружаоца услуге. 

 

2.7.  Гарантни рок 
Гарантни рок за извршену услугу оправке на колима, уређајима, склоповима или деловима је 12 

месеци осим за радове извршене по посебним гаранцијама . 

 

2.8.  Облик понуде  
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику у А4 формату. Понуда се саставља тако што 

понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације и 

прилаже доказе наведене у Конкурсној документацији. 

Сви документи поднети у понуди морају бити повезани траком у целину и запечаћени, тако да се 

не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно 

прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Понуђач доставља понуду у затвореној коверти или кутији на начин да се приликом отварања 

понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

 

2.9.  Понуде са варијантама 

Понуде са варијантама нису допуштене. 

Понуда која садржи варијанте биће одбијена као неприхватљива. 
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2.10.  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, део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује и као подизвођач. 

 

2.11.  Подношење заједничке понуде 

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. 

 

2.12.  Рок важење понуде 

Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуда. 

 

2.13.  Поверљивост података и документације 

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. 

 

2.14.  Додатне информације или појашњења 

Потенцијални понуђач може, искључиво у писaном облику, тражити од Наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока 

за подношење понуде путем факса на број 011/3290740, е-пошта: nabavkа@srbrail.rs  или поштом 

на адресу: 

ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ акционарско друштво 

Сектор за набавке и централна стоваришта 

Здравка Челара 14а, 11000 Београд 

са назнаком: 

„Појашњење Конкурсне документације за сачињавање понуда за набавку услуге редовне 

оправке 350 теретних кола, у отвореном поступку  по партијама, (број набавке 107/2014)“ 

Наручилац ће у року од 3 дана, у писаном облику одговорити потенцијалном понуђачу, а одговор 

ће истовремено објавити и на Порталу Управе за јавне набавки, својој интернет страници и на 

Порталу службених гласила републике Србије и база прописа. 

 

2.15.  Допуна конкурсне документације 

Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року дефинисаном 

Законом о јавним набавкама, изврши измену и допуну Конкурсне документације.  

mailto:nabavkа@srbrail.rs
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Свака измена и допуна Конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки 

www.portal.ujn.gov.rs, на интернет страници Наручиоча www.zeleznicesrbije.com .  

Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока 

за достављање понуде, Наручилац ће продужити рок за достављање понуде, о чему ће бити 

обавештени понуђачи. 

 

2.16.  Измена, допуна и опозив понуде 
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у смислу члана 87. став 6. ЗЈН, у року 

и на начин који је одређен за подношење понуде у Позиву за подношење понуде објављеном на 

интернет страници Наручиоца: www.zeleznicesrbije.com, на Порталу јавних набавки 

www.portal.ujn.gov.rs  и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. 

 

2.17.  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 

 

2.18.  Негативне референце 

У складу са чланом 82. ЗЈН Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 

претходне три године у поступку јавне набавке: 

  1) поступао супротно забрани члана 23. и 25. овог Закона; 

  2) учинио повреду конкуренције;  

  3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о 

јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

  4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

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 набавке, за период од претходне три године. 

 

2.19. Изјава о намерама издавања додатне банкарске гаранције за испуњење уговорних 

обавеза 

Уколико се изабрани понуђач налази на списку негативних референци, а ако предмет јавне 

набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, понуђач је 

дужан да на сопственом меморандуму достави изјаву под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу да ће у моменту потписивања уговора доставити наведену банкарску гаранцију, а у 

складу са условима наведеним у конкурсној документацији. 

 

2.20.  Одлука о додели уговора 

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

отварања понуда. 

 

2.21.  Достављање одлуке и обавештење о закљученом уговору 

Одлуку о додели уговора Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3 дана од дана 

доношења одлуке. 

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објавиће се на Порталу јавних набавки у року 

од 5 дана од дана закључења уговора.  

Закључењу уговора приступиће се у року од 8 дана након истека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. ЗЈН. 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.zeleznicesrbije.com/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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2.22.  Заштита права понуђача 

У случају да понуђач сматра да су му у поступку Јавне набавке, повређена права, може уложити 

захтев за заштиту права понуђача, односно поступити у складу са одредбама Закона које уређују 

поступак заштите права понуђача (члан 148.-1. ЗЈН). 

 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да уплати таксу од 80.000,00 динара на рачун 

Републике Србије.  

 Број жиро рачуна: 840-742221843-57 

 Шифра плаћања: 153 

 Позив на број: 97  50-016. 

 

2.23.  Додатна обајшњења, контрола и допуштене исправке 

Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђача након отварања понуда и вршити 

контролу код понуђача у складу са чл. 93. Став 1. ЗЈН. 

 
3. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
3.1. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

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

набавке: 

 

3.1.1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар.  

Документација: Извод из Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне 

регистре или други извод из регистра надлежног органа (која се издаје сходно чл. 12. Закона о 

регистрацији привредних субјеката („Сл. Гласник РС“ бр. 55/2004 и 61/2005). 

За нерезидентне понуђаче тражени документ издаје и оверава овлашћени орган – институција 

земље понуђача. 

 

3.1.2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 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. 

Документација: 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 

дела као члан организоване криминалне групе; 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 за неко од дела као члан организоване 

криминалне групе (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).. 
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3.1.3. Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда. 

Документација: 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.  
За нерезидентне понуђаче тражени документ издаје и оверава овлашћени орган – институција 

земље понуђача.  

 

3.1.4. 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. 

Документација: Потврда Пореске управе Републике Србије да је понуђач измирио доспеле 

порезе и друге јавне дажбине, као и Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних 

прихода да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у јединици локалне 

самоуправе (обе потврде се издају сходно чл. 161. Закона о општем управном поступку („Сл. Лист 

СРЈ“, бр. 33/1997 и 31/2001). 

Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, потребно је да достави Потврду Агенције за 

приватизацију (потврда се издаје сходно чл. 10. Ст. 2. Закона о агенцији за приватизацију „Сл. 

Гласник РС“ бр. 38/2001 и 135/2004). 

 

3.1.5. Да је уписан у Регистар понуђача Агенције за привредне регистре 

Понуђач који испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, а регистрован је 

код надлежне организације која га је сходно члана 78. ЗЈН уписала у регистар понуђача, није у 

обавези да доставља доказе из тачака 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. конкурсне документације, већ је 

потребно да да изјаву где се поменути подаци налазе , односно на којој интернет страници. 

 

3.2. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА 

 

3.2.1. Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним финансијским 

капацитетом 

Да је Понуђач остварио промет у претходне три године (2012, 2013 и 2014, збирно)  у износу од 

минимум 150 милиона динара без ПДВ-а и да није био у блокади рачуна уназад 6 месеци од дана 

објављивања позива за подношење понуде. 

Документација: Образац 9а о неопходном финансијском капацитету; са Билансом стања и 

билансом успеха са мишљењем овлашћеног ревизора- уколико је у законској обавези, или одлуку , 

изјаву или акт да није субјекат ревизије, у смислу законских прописа, у претходне три обрачунске 

године 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) и 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).  

Наручилац ће прихватити потврду о броју дана неликвидности за период краћи од 6 месеци, 

уколико је понуђач новоосновано привредно друштво, односно послује краће од 6 месеци, 

рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуде, односно уколико потенцијални 

понуђач послује краће од 6 месеци од дана регистрације привредног субјекта до дана објављивања 
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позива за подношење понуде. У оквиру достављене потврде број дана неликвидности мора бити 

нула. 

 

3.2.2. Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним капацитетима  

Да је Понуђач у претходне пет година (2010, 2011, 2012, 2013 и 2014, збирно) извршио услуге 

примерена предмету јавне набавке у вредности од минимум 75 милион динара без ПДВ-а 

Документација: Образац 9б о неопходном пословном капацитету; са уговорима и рачунима у 

прилогу и Образац 9ц. 

  

3.2.3. Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним кадровским 

капацитетима (да има запослених 22 радника), и то: 

- 2 дипл.инг. (машинске или електро струке) 

- 2 техничара (машинске или електро струке) 

- 3 ВКВ и КВ заваривача (гасно и електролучно) 

- 3 бравара у кочници (курс А и Б) 

- 2 столара 

- 10 ВКВ и КВ бравара 

Документација: Образац 9ц о неопходном кадровском капацитету; са Фотокопијама М3 образца  

 

3.2.4. Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним техничким капацитетима 

и то: 

-  опрему за припрему металних површинау процесу антикорозивне заштите 

-  опрему за испитивање исправности виталних кочних уређаја 

-  уређај за снимање дијаграма кочнице у складу са UIC 543-1 

-  симулатори за проверу система аутоматског мењача силе кочења 

-  Гарнитуре за гасно и електролучно заваривање 

-  Мерни сто за проверу димензија рама обртног постоља 

-  уређај за испитивање карактеристика опруга 

-  струг за обраду профила точкова осовинских склопова 

-  оделење за лежишта у складу са Упутством 260 и са припадајућим SRPS EN стандардом 

-  сав мерни и контролни алат у складу са Упутствима 250, 260, 242/5 и са припадајућим SRPS EN 

стандардима 

-  апарати за ултразвучно испитивање осовина, испитивање електричног отпора осовинског склопа 

и мерење заосталих напона МБТ  

 Документација: Образац 9д о неопходном техничком капацитету; са Фотокопијама 

Уговора о закупу или власништву (за простор и возило) и оверена и потписане пописне листе 

техничких средстава на сопственом меморандуму 

 

3.3. НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ДОКАЗИМА ИЗ ОДЕЉКА 3.1 И 3.2. 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 

комисије за јавне набавке оценила као најповољнију, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа. 

Докази из тачака 3.1.2 и 3.1.4 не могу бити старији од два месеца од дана отварања понуда. 

Такође, доказ из тачке 3.1.3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из одељка 3.1, 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.  

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави доказе о 

испуњености обавезних услова за учешће из тачке 3.1. Уколико група понуђача доставља понуду, 

сваки понуђач из групе понуђача дужан је да достави доказе о испуњености обавезних услова за 

учешће из тачке 3.1, а остале услове испуњавају заједно. 
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Доказивање испуњености обавезних услова  из члана 75. ЗЈН за предузетника и физичка лица 

врши се у складу са члановима 22. и 23. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испњености услова („Сл. 

Гласник РС“ 029/2013).  

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 и да је документује на прописан начин. 
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4. ОБРАСЦИ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ (за сваку партију посебно): 

 

Образац бр. 1.1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 1 

 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовне оправке 

350 теретних кола и то за Партију 1 Eanoss-z (537) са металним подом  и притврдном 

кочницом - 32 кола, ЈН број 107/2014  

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача  

(e-maиl): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђач. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

2) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:   

3) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Редовне оправке 350 теретних кола Партија 1 

 

Вредност понуде укупно без ПДВа (РСД) 
 

Вредност ПДВа (РСД)  
 

Вредност понуде укупно са ПДВом 
(РСД) 

 

Начин  и рок плаћања 
(45 дана од настанка ДПО) 

 

Рок извршења   

Паритет извршења услуге 
 

Гарантни рок 
(опште и посебне гаранције) 

 

Рок важности понуде 
(минимално 90 дана) 

 

 

 

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. 2.1 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ –Партија 1 

 

 

Јавна набавка услуге редовне оправке 350 теретних кола, у отвореном поступку  по 

партијама за Партију 1- Eanoss-z (537) са металним подом  и притврдном кочницом - 32 

кола, (бр.набавке 107/2014) 

 

 

Р.бр. Предмет јавне набавке 
Јед. 

мере 

Колич

ина 

Јединична цена 

без ПДВ-а/ РСД/ 

Укупна цена 

без ПДВ-а/ РСД/ 

1. 

Редовна оправка Eanoss-z (537) са 

металним подом  и притврдном 

кочницом 

ком. 32   

УКУПНА ЦЕНА 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, царине итд.) на претходно дефинисаном 

паритету. 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 ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

дана 
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Образац бр. 1.2 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 2 

 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовне оправке 

350 теретних кола и то за Партију 2 Eanoss-z (537) са металним подом  и притврдном 

кочницом - 32 кола, ЈН број 107/2014  

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача  

(e-maиl): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђач. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

2) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:   

3) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Редовне оправке 350 теретних кола Партија 2 

 

Вредност понуде укупно без ПДВа (РСД) 
 

Вредност ПДВа (РСД)  
 

Вредност понуде укупно са ПДВом 
(РСД) 

 

Начин  и рок плаћања 
(45 дана од настанка ДПО) 

 

Рок извршења   

Паритет извршења услуге 
 

Гарантни рок 
(опште и посебне гаранције) 

 

Рок важности понуде 
(минимално 90 дана) 

 

 

 

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. 2.2 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ –Партија 2 

 

 

Јавна набавка услуге редовне оправке 350 теретних кола, у отвореном поступку  по 

партијама за Партију 2- Eanoss-z (537) са металним подом  и притврдном кочницом - 32 

кола, (бр.набавке 107/2014) 

 

 

Р.бр. Предмет јавне набавке 
Јед. 

мере 

Колич

ина 

Јединична цена 

без ПДВ-а/ РСД/ 

Укупна цена 

без ПДВ-а/ РСД/ 

1. 

Редовна оправка Eanoss-z (537) са 

металним подом  и притврдном 

кочницом 

ком. 32   

УКУПНА ЦЕНА 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, царине итд.) на претходно дефинисаном 

паритету. 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 ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

дана 
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Образац бр. 1.3 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 3 

 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовне оправке 

350 теретних кола и то за Партију 3 Eanoss-z (537) са металним подом  и без притврдне 

кочнице - 39 кола, ЈН број 107/2014  

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача  

(e-maиl): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђач. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

2) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:   

3) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Редовне оправке 350 теретних кола Партија 3 

 

Вредност понуде укупно без ПДВа (РСД) 
 

Вредност ПДВа (РСД)  
 

Вредност понуде укупно са ПДВом 
(РСД) 

 

Начин  и рок плаћања 
(45 дана од настанка ДПО) 

 

Рок извршења   

Паритет извршења услуге 
 

Гарантни рок 
(опште и посебне гаранције) 

 

Рок важности понуде 
(минимално 90 дана) 

 

 

 

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. 2.3 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ –Партија 3 

 

 

Јавна набавка услуге редовне оправке 350 теретних кола, у отвореном поступку  по 

партијама за Партију 3- Eanoss-z (537) са металним подом  и без притврдне кочнице - 39 

кола, (бр.набавке 107/2014) 

 

 
Р.бр. 

 
Предмет јавне набавке 

Јед. 

мере 

Колич

ина 

Јединична цена 

без ПДВ-а/ РСД/ 

Укупна цена 

без ПДВ-а/ РСД/ 

1. 

Редовна оправка Eanoss-z (537) са 

металним подом  и без притврдне 

кочнице 

ком. 39   

УКУПНА ЦЕНА 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, царине итд.) на претходно дефинисаном 

паритету. 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 ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

дана 
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Образац бр. 1.4 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 4 

 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовне оправке 

350 теретних кола и то за Партију 4 Eanoss-z (537) са металним подом  и без притврдне 

кочнице - 39 кола, ЈН број 107/2014  

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача  

(e-maиl): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђач. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

2) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:   

3) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Редовне оправке 350 теретних кола Партија 4 

 

Вредност понуде укупно без ПДВа (РСД) 
 

Вредност ПДВа (РСД)  
 

Вредност понуде укупно са ПДВом 
(РСД) 

 

Начин  и рок плаћања 
(45 дана од настанка ДПО) 

 

Рок извршења   

Паритет извршења услуге 
 

Гарантни рок 
(опште и посебне гаранције) 

 

Рок важности понуде 
(минимално 90 дана) 

 

 

 

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. 2.4 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ –Партија 4 

 

 

Јавна набавка услуге редовне оправке 350 теретних кола, у отвореном поступку  по 

партијама за Партију 4- Eanoss-z (537) са металним подом  и без притврдне кочнице - 39 

кола, (бр.набавке 107/2014) 

 

 

Р.бр. Предмет јавне набавке 
Јед. 

мере 

Колич

ина 

Јединична цена 

без ПДВ-а/ РСД/ 

Укупна цена 

без ПДВ-а/ РСД/ 

1. 

Редовна оправка Eanoss-z (537) са 

металним подом  и без притврдне 

кочнице 

ком. 39   

УКУПНА ЦЕНА 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, царине итд.) на претходно дефинисаном 

паритету. 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 ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

дана 
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Образац бр. 1.5 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 5 

 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовне оправке 

350 теретних кола и то за Партију 5 Eanoss-z (537) са металним подом  и без притврдне 

кочнице - 39 кола, ЈН број 107/2014  

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача  

(e-maиl): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђач. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

2) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:   

3) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Редовне оправке 350 теретних кола Партија 5 

 

Вредност понуде укупно без ПДВа (РСД) 
 

Вредност ПДВа (РСД)  
 

Вредност понуде укупно са ПДВом 
(РСД) 

 

Начин  и рок плаћања 
(45 дана од настанка ДПО) 

 

Рок извршења   

Паритет извршења услуге 
 

Гарантни рок 
(опште и посебне гаранције) 

 

Рок важности понуде 
(минимално 90 дана) 

 

 

 

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. 2.5 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ –Партија 5 

 

 

Јавна набавка услуге редовне оправке 350 теретних кола, у отвореном поступку  по 

партијама за Партију 5- Eanoss-z (537) са металним подом  и без притврдне кочнице - 39 

кола, (бр.набавке 107/2014) 

 

 

Р.бр. Предмет јавне набавке 
Јед. 

мере 

Колич

ина 

Јединична цена 

без ПДВ-а/ РСД/ 

Укупна цена 

без ПДВ-а/ РСД/ 

1. 

Редовна оправка Eanoss-z (537) са 

металним подом  и без притврдне 

кочнице 

ком. 39   

УКУПНА ЦЕНА 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, царине итд.) на претходно дефинисаном 

паритету. 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 ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

дана 
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Образац бр. 1.6 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 6 

 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовне оправке 

350 теретних кола и то за Партију 6 Eanoss-z (537) са металним подом  и без притврдне 

кочницом - 39 кола, ЈН број 107/2014  

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача  

(e-maиl): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђач. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

2) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:   

3) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Редовне оправке 350 теретних кола Партија 6 

 

Вредност понуде укупно без ПДВа (РСД) 
 

Вредност ПДВа (РСД)  
 

Вредност понуде укупно са ПДВом 
(РСД) 

 

Начин  и рок плаћања 
(45 дана од настанка ДПО) 

 

Рок извршења   

Паритет извршења услуге 
 

Гарантни рок 
(опште и посебне гаранције) 

 

Рок важности понуде 
(минимално 90 дана) 

 

 

 

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. 2.6 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ –Партија 6 

 

 

Јавна набавка услуге редовне оправке 350 теретних кола, у отвореном поступку  по 

партијама за Партију 6- Eanoss-z (537) са металним подом  и без притврдне кочнице - 39 

кола, (бр.набавке 107/2014) 

 

 

Р.бр. Предмет јавне набавке 
Јед. 

мере 

Колич

ина 

Јединична цена 

без ПДВ-а/ РСД/ 

Укупна цена 

без ПДВ-а/ РСД/ 

1. 

Редовна оправка Eanoss-z (537) са 

металним подом  без притврдне 

кочнице 

ком. 39   

УКУПНА ЦЕНА 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, царине итд.) на претходно дефинисаном 

паритету. 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 ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

дана 
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Образац бр. 1.7 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 7 

 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовне оправке 

350 теретних кола и то за Партију 7 Тads (082) РИВ кола велике кубикаже (запремине 66m
3
) - 

20 кола , ЈН број 107/2014  

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача  

(e-maиl): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђач. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

2) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:   

3) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Редовне оправке 350 теретних кола Партија 7 

 

Вредност понуде укупно без ПДВа (РСД) 
 

Вредност ПДВа (РСД)  
 

Вредност понуде укупно са ПДВом 
(РСД) 

 

Начин  и рок плаћања 
(45 дана од настанка ДПО) 

 

Рок извршења   

Паритет извршења услуге 
 

Гарантни рок 
(опште и посебне гаранције) 

 

Рок важности понуде 
(минимално 90 дана) 

 

 

 

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. 2.7 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ –Партија 7 

 

 

Јавна набавка услуге редовне оправке 350 теретних кола, у отвореном поступку  по 

партијама за Партију 7- Tads (082) -  РИВ кола велике кубикаже (запремине 66м3) - 20 кола, 

(бр.набавке 107/2014) 

 

 

Р.бр. Предмет јавне набавке 
Јед. 

мере 

Колич

ина 

Јединична цена 

без ПДВ-а/ РСД/ 

Укупна цена 

без ПДВ-а/ РСД/ 

1. 
Редовна оправка Tads (082) -  РИВ кола 

велике кубикаже (запремине 66м3)  
ком. 20   

УКУПНА ЦЕНА 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, царине итд.) на претходно дефинисаном 

паритету. 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 ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

дана 
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Образац бр. 1.8 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 8 

 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовне оправке 

350 теретних кола и то за Партију 8 Тads (082) РИВ кола велике кубикаже (запремине 66m
3
) - 

20 кола , ЈН број 107/2014  

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача  

(e-maиl): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђач. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

2) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:   

3) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Редовне оправке 350 теретних кола Партија 8 

 

Вредност понуде укупно без ПДВа (РСД) 
 

Вредност ПДВа (РСД)  
 

Вредност понуде укупно са ПДВом 
(РСД) 

 

Начин  и рок плаћања 
(45 дана од настанка ДПО) 

 

Рок извршења   

Паритет извршења услуге 
 

Гарантни рок 
(опште и посебне гаранције) 

 

Рок важности понуде 
(минимално 90 дана) 

 

 

 

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. 2.8 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ –Партија 8 

 

 

Јавна набавка услуге редовне оправке 350 теретних кола, у отвореном поступку  по 

партијама за Партију 8- Tads (082) -  РИВ кола велике кубикаже (запремине 66м3) - 20 кола, 

(бр.набавке 107/2014) 

 

 

Р.бр. Предмет јавне набавке 
Јед. 

мере 

Колич

ина 

Јединична цена 

без ПДВ-а/ РСД/ 

Укупна цена 

без ПДВ-а/ РСД/ 

1. 
Редовна оправка Tads (082) -  РИВ кола 

велике кубикаже (запремине 66м
3
)  

ком. 20   

УКУПНА ЦЕНА 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, царине итд.) на претходно дефинисаном 

паритету. 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 ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

дана 
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Образац бр. 1.9 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 9 

 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовне оправке 

350 теретних кола и то за Партију 9 Hbis (224) -30 kola, ЈН број 107/2014  

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача  

(e-maиl): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђач. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 



56 од 135 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

2) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:   

3) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 



57 од 135 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Редовне оправке 350 теретних кола Партија 9 

 

Вредност понуде укупно без ПДВа (РСД) 
 

Вредност ПДВа (РСД)  
 

Вредност понуде укупно са ПДВом 
(РСД) 

 

Начин  и рок плаћања 
(45 дана од настанка ДПО) 

 

Рок извршења   

Паритет извршења услуге 
 

Гарантни рок 
(опште и посебне гаранције) 

 

Рок важности понуде 
(минимално 90 дана) 

 

 

 

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. 2.9 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ –Партија 9 

 

 

Јавна набавка услуге редовне оправке 350 теретних кола, у отвореном поступку  по 

партијама за Партију 9 – Hbis (224) - 30 кола, (бр.набавке 107/2014) 

 

 

Р.бр. Предмет јавне набавке 
Јед. 

мере 

Колич

ина 

Јединична цена 

без ПДВ-а/ РСД/ 

Укупна цена 

без ПДВ-а/ РСД/ 

1. Редовна оправка Hbis (224)  ком. 30   

УКУПНА ЦЕНА 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, царине итд.) на претходно дефинисаном 

паритету. 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 ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

дана 
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Образац бр. 1.10 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 10 

 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовне оправке 

350 теретних кола и то за Партију 10 Hbis (224) -30 kola, ЈН број 107/2014  

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача  

(e-maиl): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђач. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

2) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:   

3) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Редовне оправке 350 теретних кола Партија 10 

 

Вредност понуде укупно без ПДВа (РСД) 
 

Вредност ПДВа (РСД)  
 

Вредност понуде укупно са ПДВом 
(РСД) 

 

Начин  и рок плаћања 
(45 дана од настанка ДПО) 

 

Рок извршења   

Паритет извршења услуге 
 

Гарантни рок 
(опште и посебне гаранције) 

 

Рок важности понуде 
(минимално 90 дана) 

 

 

 

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. 2.10 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ –Партија 10 

 

 

Јавна набавка услуге редовне оправке 350 теретних кола, у отвореном поступку  по 

партијама за Партију 10- Eanoss-z (537) са металним подом  и притврдном кочницом - 32 

кола, (бр.набавке 107/2014) 

 

 
Р.бр. 

 
Предмет јавне набавке 

Јед. 

мере 

Колич

ина 

Јединична цена 

без ПДВ-а/ РСД/ 

Укупна цена 

без ПДВ-а/ РСД/ 

1. Редовна оправка Hbis (224)  ком. 30   

УКУПНА ЦЕНА 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, царине итд.) на претходно дефинисаном 

паритету. 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 ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

дана 
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Образац бр. 1.11 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 11 

 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовне оправке 

350 теретних кола и то за Партију 11 Faces (6995) -30 kola, ЈН број 107/2014  

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача  

(e-maиl): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђач. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

2) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:   

3) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Редовне оправке 350 теретних кола Партија 11 

 

Вредност понуде укупно без ПДВа (РСД) 
 

Вредност ПДВа (РСД)  
 

Вредност понуде укупно са ПДВом 
(РСД) 

 

Начин  и рок плаћања 
(45 дана од настанка ДПО) 

 

Рок извршења   

Паритет извршења услуге 
 

Гарантни рок 
(опште и посебне гаранције) 

 

Рок важности понуде 
(минимално 90 дана) 

 

 

 

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. 2.11 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ –Партија 11 

 

 

Јавна набавка услуге редовне оправке 350 теретних кола, у отвореном поступку  по 

партијама за Партију 11- Faces (6995) - 30 кола, (бр.набавке 107/2014) 

 

 

Р.бр. Предмет јавне набавке 
Јед. 

мере 

Колич

ина 

Јединична цена 

без ПДВ-а/ РСД/ 

Укупна цена 

без ПДВ-а/ РСД/ 

1. Редовна оправка Faces (6995)  ком. 30   

УКУПНА ЦЕНА 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, царине итд.) на претходно дефинисаном 

паритету. 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 ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

дана 
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Образац бр. 3а 

 
МОДЕЛ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ  

(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке) 
 

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ 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“ ад 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 и валуту у којој је 

платив) 

 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: (убацити датум истека или описати догађај истека) 

 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: 

 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. 3б 

 
МОДЕЛ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

(МОДЕЛ ДОДАТНЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА) 
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке за сваку партију посебно) 

 

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 и 

валуту у којој је платив) 

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-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 Корисник 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. 
 

За и у име Банке: 

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

                (потпис)                                                           (потпис) 

 

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

(функција)             (функција) 
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Образац бр. 4 

 

 

 

 

Модел Писма о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања 

банкарске гаранције за добро извршење посла у моменту закључења уговора 

(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке за сваку партију посебно) 

 

  за јавну набавку  

 

Набавка услуге редовне оправке 350 теретних кола, у отвореном поступку  по партијама за 

Партију _________________________________________________________, (бр.набавке 107/2014) 

 

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 Набавка услуге редовне оправке 350 

теретних кола, у отвореном поступку  по партијама за Партију_____________________________ 

_________________________________________________________________, (бр.набавке 107/2014) 

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

износу од 10% (плус 15% ако има негативну референцу) од вредности Уговора, а максимално до :  

_________________________________________  динара  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У___________________ 

 

дана ________________ 

 

 

 

 

М. П. 

За банку 

 

_______________________ 
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Образац бр. 5 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ ___ . 

(доставља се уз сваку партију посебно) 

Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом приложеном у понуди: 
 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНЕ:  

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

-  У случају неусаглашености података из ОБРАСЦА и документације приложене у понуди, меродавни су подаци из 

приложене документације. 

 - У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и попунити, оверити и потписати 

од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.   

  - Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у заједничкој понуди сви морају да 

испуне обавезне услове 

-У случају да понуђач доставља понуду за више партија документа која важе за све партије доставља само једном 

(документа за доказивање обавезних услова на пример) 

Назив документа Приложено 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. Извод из регистра надлежног органа  Да Не 

2. Уверења 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 

Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица 
Да Не 

Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у 

Београду 
Да Не 

Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова 

за законског заступника 
Да Не 

3. Потврде надлежног органа да није изречена мера забране обављања делатности:  

Потврда привредног и прекршајног суда да није изречена мера забране обављања делатности или Да Не 

Потврда Агенције за привредне регистре да није изречена мера забране обављања делатности.   Да Не 

4. 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 или Да Не 

5. Доказ да је Понуђач  уписан у Регистар понуђача Агенције за привредне регистре (Замењује тачке од 1 до 4) 

Изјава Понуђача (са изводом из регистра понуђача Агенције за привредни регистар) Да Не 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

5. Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом за Партију 

Образац и доказ у прилогу: Биланс стања и биланс успеха, са мишљењем овлашћеног ревизора, 

или изјава –одлука да понуђач није субјекат ревизије или извештај о бонитету за јавне набавке 

(БОН - ЈН) Агенције за привредне регистре  

Да Не 

5.1 Потврдa НБС о броју дана неликвидности Да Не 

6. Доказ да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом за Партију  

Образац и доказ у прилогу. Фотокопије уговора и рачуна Да Не 

6.1  Потврда-референц листа  да је вршио редовну (велику) оправку теретних кола Да Не 

7.  Докази да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом за Партију 

Образац и доказ фотокопија М3 образца  Да Не 

8.  Докази да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом за Партију 

Образац и доказ фотокопије Уговора о закупу или власништву и пописна листа Да Не 

У   

 

М.П. 

ПОТПИС 

ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 дана 
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Образац бр. 6 

 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

(доставља се уз сваку партију посебно) 

 

  за јавну набавку  

 

Набавка услуге редовне оправке 350 теретних кола, у отвореном поступку  по партијама за 

Партију _________________________________________________________, (бр.набавке 107/2014) 

 

 

Трошкови припреме понуде у отвореном поступку, износе: 

 

Р.б. 
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) 

- 

- 

- 

- 

 

  

  

  

  

  
  

Укупни трошкови припреме понуде  

 

 
  Напоmена:  

- На основу члана 88. ЗЈН („Сл. Гласник“ Р. Србије број 124/12) 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 6 (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 напред наведене трошкове у случају обуставе јавне набавке из разлога који су на 

страни Наручиоца. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

У___________________ 

 

дана ________________ 

 

 

 

 

М. П. 

За понуђача 

 

____________________ 
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Образац бр. 7 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

(доставља се уз сваку партију посебно) 

 

  за јавну набавку  

 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо понуду поднели 

независно, без договора са другим понуђачем или заинтересованим лицем.   

 

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке услуге редовне оправке 350 теретних кола, у 

отвореном поступку  по партијама за Партију ____________________________________________ 

________________________________________________________________, (бр.набавке 107/2014) 

у смислу члана 26. ЗЈН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Понуђач уписује број Партије за коју доставља понуду или копира образац у одређени 

број примерака који је потребан. 

У   

 

 

 

М.П. 

За понуђача: 

  

дана 
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Образац бр. 8 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 

(доставља се уз сваку партију посебно) 

 

  за јавну набавку  

 

 

 

   

Понуђач гарантује да су при састављању понуде за јавну набавку услуге редовне оправке 350 

теретних кола, у отвореном поступку  по партијама за Партију _____________________________ 

________________________________________________________________, (бр.набавке 107/2014) 

 поштоване обевезе 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 ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
  

___________________________ 

 

 

М.П. 

 

 

 
Напомена: Понуђач уписује број Партије за коју доставља понуду или копира образац у одређени 

број примерака који је потребан. 
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Образац бр. 9а 

 

 

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПЦИТЕТУ 

(доставља се уз сваку партију посебно) 

 

  за јавну набавку  

 

 

 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо 

финансијски капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.  

 

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке, за јавну набавку услуге редовне оправке 350 

теретних кола, у отвореном поступку  по партијама за Партију _____________________________ 

_______________________________________ (бр.набавке 107/2014), у смислу члана 76 и 77. ЗЈН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Понуђач уписује број Партије за коју доставља понуду или копира образац у одређени 

број примерака који је потребан. 

 

 

* Доказ у прилогу. 

У   

 

 

 

М.П. 

За понуђача: 

  

дана 
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Образац бр. 9б 

 

 

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПЦИТЕТУ 

(доставља се уз сваку партију посебно) 

 

  за јавну набавку  

 

 

 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо пословни 

капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом  

 

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке, за јавну набавку услуге редовне оправке 350 

теретних кола, у отвореном поступку  по партијама за Партију _____________________________ 

_____________________________________ (бр.набавке 107/2014), а у смислу члана 76 и 77. ЗЈН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Понуђач уписује број Партије за коју доставља понуду или копира образац у одређени 

број примерака који је потребан. 

 

 

 

* Доказ у прилогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

За понуђача: 

  

дана 
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Образац бр. 9б.1 

 

 

ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ 

(доставља се уз сваку партију посебно) 

 

  

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 5 (три) године  (2010, 2011, 2012, 2013. и  2014. год.) Наручиоцу извршио услуге 

редовне оправке теретних кола, у укупној вредности____________________________ (уписати 

фактурисани износ извршених услуга ) и то: 

 

Укупна у 2010. г. 

/РСД/ без ПДВ-а 

Укупна у 2011. г. 

/РСД/ без ПДВ-а 

Укупна у 2012. г. 

/РСД/ без ПДВ-а 

Укупна у 2013. г. 

/РСД/ без ПДВ-а 

Укупна у 2014. г. 

/РСД/ без ПДВ-а 

  
  

 

УКУПНО ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ: 
  

 

 

 

Потврда се издаје на захтев понуђача __________________________________________________ 

ради учешћа у јавној набавци редовне оправке 350 теретних кола, (ЈН 107/2014), за потребе  

„Железнице Србије“ ад  и у друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 

 

 

 

. 

 

У          

 

 

 

М.П. 

           За Наручиоца: 

  

Дана 
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Образац бр. 9ц 

 

 

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ КАДРОВСКОМ КАПЦИТЕТУ  

(доставља се уз сваку партију посебно) 

 

  за јавну набавку  

 

 

 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо 

кадровски капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом  

 

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке, за јавну набавку услуге редовне оправке 350 

теретних кола, у отвореном поступку  по партијама за Партију _____________________________ 

______________________________________, (бр.набавке 107/2014), а у смислу члана 76. и 77. ЗЈН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Понуђач уписује број Партије за коју доставља понуду или копира образац у одређени 

број примерака који је потребан. 

 

 

* Доказ у прилогу. 

 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

За понуђача: 

  

дана 
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Образац бр. 9д 

 

 

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПЦИТЕТУ 

(доставља се уз сваку партију посебно) 

 

  за јавну набавку  

 

 

 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо технички 

капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом  

 

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке, за јавну набавку услуге редовне оправке 350 

теретних кола, у отвореном поступку  по партијама за Партију _____________________________ 

______________________________________ (бр.набавке 107/2014), а у смислу члана 76. и 77. ЗЈН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Доказ у прилогу. 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

За понуђача: 

  

дана 
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5. МОДЕЛ УГОВОРА (доставља се уз сваку партију посебно) 

 (попунити, потписати и оверити печатом) 

 

Напомена: Понуђач копира Модел уговора  у одређени број примерака који је потребан и 

доставља за сваку Партију посебно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

ЗА ПАРТИЈУ ____. 

 

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ 

 

 

 

 

”ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”ад 

11000 Београд, Немањина 6 

( у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ ) 

 

и 
 

______________________________________________ 

( у даљем тексту : ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ ) 
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"Железнице Србије“ ад, 11000 Београд, адреса: Немањина 6, матични број 20038284, ПИБ 

103859991, ПДВ 181620190, текући рачун 205-14106-62 (Комерцијална банка),  кога заступа 

Генерални директор Мирослав Стојчић, дипл.саоб.инж. (у даљем тексту Наручилац) 

 

и 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

(у даљем тексту Пружалацуслуге) 

 

закључују : 

УГОВОР 

  за јавну набавку  

услуге редовне оправке 350 теретних кола, у отвореном поступку  по партијама, 

 за Партију _______________________________________________________ 

(уписати назив Партије) 

 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе  Наручиоца и Пружаоца услуге по основу 

јавне набавке пружања услуге редовне оправке 350 теретних кола, у отвореном поступку  по 

партијама за Партију _______________________________________________________________. 

Уговорне стране су сагласне да Пружалац услуге Наручиоцу изврши услугу у складу са 

усвојеном понудом Пружаоца услуге број _______________ од ________.2015. године, која чини 

саставни  део овог уговора. 

Саставни део Уговора чине и: 

- Образац бр. 2 – Образац структуре цена  

- Прилог 1- Спецификација и технички услови   

- Прилог 2 – Преглед посебних гаранција 

 - 

Вредност Уговора    

Члан 2. 

Јединична просечна цена по колима без ПДВ-а износи: ______________________ дин   

 

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи:  ______________________ дин 

                    ПДВ (20%) износи: ______________________ дин 

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи: ______________________ дин 

 

Цене 

Члан 3. 

 Уговорена цена изршене услуге је фиксна за комплетну услугу у оквиру уговорених услова и 

рока извршења. 

 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

Наручилац ће плаћање вршити на основу фактуре за извршену услугу, на текући рачун Пружаоца 

услуге:_________________________________ , са матичним бројем: ________________________. 

Плаћање ће се вршити на основу рачуна који издаје Пружалац усллуге и то у року од 45 дана од 

дана настанка ДПО, а након закључења овог уговора у свему и на начин утврђеним овим 

уговором и у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
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трансакцијама. Даном настанка ДПО сматра се дан када Пружалац услуге испостави фактуру, 

са записником о извршеном техничком пријему, по извршеној услузи. 

 

Паритет и рок извршења услуге 

Време задржавања кола у РО 

Члан 5. 

Све активности неопходне за извршење услуге која је предмет ове јавне набавке, реализоваће се у 

року,   по једној партији, за Партије ____. – _____ радних дана (навести број радних дана за 

предметну партију), од дана потписивања Улазног записника при преузимању кола на оправку.  

Услуга која је предмет јавне набавке, извршиће се код Пружаоца услуге.  

 

Упућиваље кола у РО 

Наручилац се обавезује да ће Пружаоцу услуге доставити (о свом трошку на територији 

Републике Србије) прву количину теретних кола на оправку  у најкраћем могућем периоду , а 

затим и другу количину узимајући у обзир рок важења Уговора. Уколико је Пружалац услуге ван 

територије Републике Србије он преузима све трошкове настале из тог разлога (царинске 

трошкове, трошкове транспорта кола, нових и старих делова, склопова и отпадног материјала , 

примопредаје, фазне контроле). 

 

Предаја кола у РО 

Предаја тертних кола у РО врши се у тренутку њиховог доспећа код Пружаоца услуге.У циљу 

примопредаје кола,по уласку у фабрику, Пружалац услуге поставља кола на договореним 

колосецима како би заједно са представницама Наручиоца извршио темељно снимање кола након 

чега ће сачинити  комисијски улазни Записник који треба да садржи: 

а)  серију и индивидуални број кола, 

б)  датум и место последње РО,  

в)  датум примопредаје кола у садашњу РО, 

г)  попис недостајућих, оштећених, истрошених и неисправних делова, 

     склопова, уређаја, система и  стање горњег строја кола , 

д)  дебљину  точкова мерену изнад граничног жлеба и мере венаца точкова  

      осовинских склопова, 

ђ)  попис урађених модификација/ реконструкција, 

е)  број ванредних оправака од последње редовне оправке, 

ж)  датум од када се рачуна време задржавања кола у РО. 

Наведени  Записник ће се сачинити у 3 ( три ) примерка, од којих по један примерак задржавају 

потписници, а један се доставља уз фактуру за односна кола. 

 

Отпадни материјал 

Замењени неисправни делови и склопови који се не могу оправити расходују се комисијски. 

Комисију чине представници Наручиоца и Пружаоца услуге. Записник о расходовању мора да 

садржи податке о деловима и склоповима који се расходују и која је врста и количина материјала 

добијена. Овај отпадни-расходовани материјал се враћа Наручиоцу. 

 

Технички услови 

  Члан 6. 

Услуга из Предмета овог Уговора мора бити урађена у складу са Техничким условима датим у 

Прилогу 1 овог Уговора.  

Пружалац услуге мора поседовати техничку документацију наведену у Техничким условима.  

 

Квалитативни и квантитативни пријем 

Члан 7. 

  Квантитативни и квалитативни пријем добара из понуде вршиће Контролно пријемни орган и 

стручна комисија Наручиоца у складу са техничким условима, по извршеној услузи код 
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Пружаоца услуге а на основу усаглашене и оверене  техничке документације Пружаоца услуге, о 

чему ће се сачинити записник обострано потписан.  

  Наручилац је у обавези да писмено обавести Пружаоца услуге кад се могу преузети кола за  

оправку, као и о стручним лицима која ће вршити фазну контролу и завршни технички пријем по 

извршеној услузи. 

Све примедбе које евентуално буду достављене од стране контролно пријемних органа или 

комисије за технички преглед, а односе се на извршење услуге (радове и уграђене делове), 

Пружалац услуге мора да о свом трошку отклони одмах у најкраћем могућем року, а најкасније 

до пуштања кола у саобраћај. 

    Свако одступање квалитета и квантитета од захтеваног, Наручилац одмах рекламира 

Пружаоцу услуге, од дана констататације наведеног. Пружалац услуге је дужан да одмах 

предложи начин за отклањање уочених недостатака и да изврши њихово отклањање у најкраћем 

могућем року, а најкасније до пуштања кола у саобраћај. 

 

Извршење услуге и документа 

Члан 8. 

Пружалац услуге се обавезује да поштом на адресу Наручиоца достави следећа  документа: 

 оригинал рачун Пружаоца услуге који приказује количину, јединичну цену и укупну вредност, 

извршене услуге (2 примерка),  

 наруџбеницу Наручиоца 

 копију записника о квалитативном и квантитативном пријему 

  техничку документацију  

  

Фактуру за извршену услугу РО теретних кола Пружалац услуге се обавезује да поштом на 

адресу Наручиоца за свака кола уз коју прилаже следећу техничку документацију : 

 

1. Спецификација отпадног материјала - 2 примерка ; 

2.  Картица са подацима тарирања теретних кола ; 

3.  Мерне листе ; 

4.  Атест распоредника и дијаграм рада кочнице у месту ; 

5.  ТК -2 - 2 примерка ; 

6.  ТК -2а - 2 примерка ; 

7.  ТК -2б - 2 примерка ; 

8.  ТК -3, уколико постоји захтев или потреба - 2 примерка ; 

9.   Протокол о детекцији корозионих оштећења ; 

10.  Протокол за фазну и завршну контролу антикорозивне заштите теретних     кола ; 

11.  Обрачунски лист - OBL - 2 примерка. 

 

Рекламација и техничка гаранција (посебна  и општа) 

Члан 9 

Гарантни рок за све извршене оправке на колима, уређајима, склоповима или деловима, уколико 

није посебно другачије регулисано Прилогом 2 – преглед посебних гаранција, износи 12 месеци.   

Уколико у току периода трајања Гарантног рока дође до отказа неког од саставних делова 

предметних кола Наручилац ће се писаним путем обратити Пружаоцу услуге са захтевом да се 

техничка лица Пружаоца услуге увере у оправданост захтева за отклањање недостатака на месту 

отказа неког од саставних делова кола. Пружалац услуге је дужан да у року од 2 дана од тренутка 

пријема обавештења од стране Наручиоца предложи начин за отклањање уочених недостатака и 

да изврши њихово отклањање у најкраћем могућем року, али не дуже од 5 дана . 

Наручилац је дужан да обезбеди Пружаоцу услуге могућност да провери основаност стављених 

приговора.  

Све трошкове настале кривицом Пружаоца услуге по овом члану сноси Пружаоц услуге. 
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Уговорна казна- Техничка гаранција – Кол дани – 

квалитет уграђеног материјала,делова и склопова 

Члан 10 

Ако Пружалац услуге закасни да изврши уговорену услугу у уговореном року дужан је да за 

сваки дан закашњења плати примаоцу уговорну казну у износу од 1 ‰ (промил) дневно на  

вредност извршене услуге са закашњењем, стим да укупна казна не може бити већа од 5 % од 

укупне вредности. 

 

Делимично извршење услуге у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне. 

 

Износ за наплату уговорне казне обрачунава Наручилац при исплати рачуна. 

 

Ако Пружалац услуге једнострано раскине Уговор или врши услугу на начин који битно одступа 

од уговорних одредби по питању количина и рокова пружањауслуге, Наручилац тј.  

 

"Железнице Србије", ад има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања Пружалац 

услуге, из члана 11. Уговора, поднесе на наплату. 

 

Пружалац услуге се обавезује да ће у случају настанка квара на колима својом кривицом, у 

гарантном року (што треба записнички утврдити путем овлашћених представника уговорених 

страна ), отклонити настали квар о свом трошку и то у најкраћем могућем року, али не дуже од 5 

радних дана од дана почетка  рекламације. 

Пружалац услуге се обавезује да ће платити износ једног кол-дана, за сваки дан искључења кола 

из саобраћаја у гарантном року,на основу фактурисаних пенала од стране Наручиоца, због квара 

насталог кривицом Извођача,с тим да максималан износ пенала,по овом основу, не може прећи 

5% од коначно обрачунате вредности последње  редовне оправке (РО) предметних кола. 

Узроке квара, као и мере за њихово најбрже отклањање, на колима искљученим на пругама 

’’Железнице Србије’’, Пружаоц услуге и Наручиоц треба комисијски да утврде у року од два 

дана, од дана када је Наручиоц писаним путем упутио рекламацију Пружаоцу услуге.  

 

У случају спречености, Пружалац услуге даје писмену сагласност да Наручилац сам изврши 

дефектажу, предложи решење за отклањање квара или отклони квар на терену, тј. оспособи кола 

да се отпреме у Домицил ради коначне оправке, чиме прихвата оправку на свој терет . Овако 

отклоњен квар продужава трајање гарантног рока за рекламирани склоп кола. 

 

Изведени радови у РО, који су предмет рекламације, подлежу гаранцији и на пругама ван ЖС 

при чему ће се примењивати одговарајуће одредбе OUK/AVV/GCU односно RIV 2000.  

Рекламацију квара на колима,по снимању истих у радионици, Наручилац врши  телефоном,   а 

потрврђује писмено.  

 

По пријему писмене рекламације Пружалац је дужан да одмах одговори да ли жели доћи на 

утврђивање рекламације у року од два дана. У случају да Пружалац не пошаље одговор, сматра 

се да неће доћи на утврђивање узрока квара, већ рекламацију и трошкове за њено отклањање 

прихвата, аутоматски на свој терет.  

 

Након оправке кола  Наручилац прилаже Пружаоцу услуге комисијски записник  са тачним 

описом квара и налазом о узроку квара, уз рачун са спецификацијом извршених радова и 

утрошеног материјала за отклањање квара, као и висину пенала (цена Кол-дана у складу са 

Ценовником који испоставља Сектор за превоз робе зависно од серије кола) за имобилизацију 

предметних кола.  
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Гаранција за добро извршење посла и  

додатна гаранција за испуњење уговорних обавеза 

Члан 11. 

Пружалац услуге ће приликом потписивања Уговора доставити Наручиоцу: 

- банкарска гаранција за добро извршење посла у износу од 10% од вредности Уговора, која је 

неопозива, безусловна, платива на први позив и без приговора са роком важности 30 дана дужим 

од уговореног рока за коначно извршење набавке у  целости или 

- додатна банкарска гаранција за испуњење уговорних обавеза у износу од 15% од вредности 

уговора која је неопозива, безусловна, платива на први позив и без приговора са роком важности 

30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговора у  целости, уколико се изабрани 

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

предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 

Средства гаранције за добро извршење посла и додатне гаранције за  испуњење уговорних 

обавеза биће платива Наручиоцу као накнада за губитак до кога буде дошло због пропуста 

Пружаоца услуге да изврши своје обавезе по Уговору. 

Гаранција за добро извршење посла и додатна гаранција за  испуњење уговорних обавеза су 

изражене у динарима и у облику предвиђеном конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку. 

У случају продужетка рока за извршење уговорене обавезе, Пружалац услуге је у обавези да 

Наручиоцу достави нова средства гаранције за добро извршење посла и додатну гаранцију за 

испуњење уговорних обавеза са продуженим роком важности дужим 30 дана од новоутврђеног 

рока за извршење посла. 

 

Додатна објашњења и информације 

Члан 12. 

  У случају прекида пружања услуге Пружаоц услуге је дужан да достави сва додатна објашњења 

и информације, а ради предузимања активности за разрешавање насталог проблема. 

 

Раскид уговора 

Члан 13. 

  Наручилац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити Пружаоцу 

услуге раскине овај Уговор у целости или делимично:  

 ако Пружаоц услуге не изврши услугу делимично или у целости у року (роковима) из Уговора.  

 ако Пружаоц услуге не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.  

    ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде, односно ако не испуњава 

техничке услове; 

 уколико околности више силе буду трајале дуже од 30 дана, а уговорне стране се не  

споразумеју о продужењу важности уговора. 

 

Виша сила 

Члан 14. 

  Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом Уговору, 

уколико је она последица више силе.  

  Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после закључења овог 

Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што су: рат,  

земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на извршење обавеза. 

  Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки други писани 

начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговорне 

обавезе.   Уговорна страна која благовремено не јави другој страни  наступање околности више 

силе, а која је том околношћу погођена, не може се  позивати на њу, изузев ако сама та околност 

не спречава слање таквог обавештења. 

  За време  трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због 

неизвршења уговорних обавеза. 
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  Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то за   

период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања 

последица тих околности. 

  Уколико настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од уговорних 

страна  задржава право да раскине уговор. 

 

Решавање спорова 

Члан 15. 

  У случају спора између Наручиоца и Пружаоцуслуге уговара се надлежност Привредног суда у 

Београду. 

 

Измена и допуна Уговора 

Члан 16. 

  Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, сагласношћу 

уговорних  страна, закључењем Анекса уз овај Уговор. 

  Изузетно става 1. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико 

Пружалац услуге не изврши услугу која је предмет јавне набавке, у уговореном року, као ни у 

накнадном року који му Наручилац одреди. 

 

Остале одредбе 

Члан 17. 

  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 11. овог Уговора. 

  Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених страна 

припада по 3 (три) примерка. 

 

 

 

      за  ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 

 

 

 

 

_________________________________ 

за НАРУЧИОЦА 

„Железнице Србије“, ад 

Генерални директор 

 

 

 

Мирослав Стојчић, дипл.саоб.инж. 
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ПРИЛОГ - 1: СПЕЦИФИКАЦИЈА И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ (доставити уз сваку партију) 

Набавка услуге редовне оправке 350 теретних кола, у отвореном поступку  по партијама, 

(бр.набавке 107/2014)  

 

1.1. СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

Р.бр. 

Партиј

е 

Предмет јавне набавке  

Јед. 

мер

е 

Кол

ичи

на 

1 Eanoss-z (537) - кола са металним подом  и 

притврдном кочницом (потребно је урадити РО) 
ком. 32 

2 Eanoss-z (537) -  кола са металним подом  и 

притврдном кочницом (потребно је урадити РО) 
ком. 32 

3 
Eanoss (537) - кола са металним подом  и без 

притврдне кочнице (потребно је урадити РО и 

уградњу притврдне кочнице) 

ком. 39 

4 
Eanoss (537) - кола са металним подом  и без 

притврдне кочнице (потребно је урадити РО и 

уградњу притврдне кочнице) 

ком. 39 

5 
Eanoss (537) - кола са металним подом  и без 

притврдне кочнице (потребно је урадити РО и 

уградњу притврдне кочнице) 

ком. 39 

6 
Eanoss (537) - кола са металним подом  и без 

притврдне кочнице (потребно је урадити РО и 

уградњу притврдне кочнице) 

ком. 39 

7 Tads (082) - РИВ кола велике кубикаже (запремине 

66м3) (потребно је урадити РО) 
ком. 20 

8 Tads (082) - РИВ кола велике кубикаже (запремине 

66м3) (потребно је урадити РО) 
ком. 20 

9 Hbis (224) - кола  (потребно је урадити РО) ком. 30 

10 Hbis (224) – кола  (потребно је урадити РО) ком. 30 

11 Faces (6995) - кола (потребно је урадити РО) ком. 30 
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1.2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ  

 

1.2.1. ЗА ПАРТИЈЕ 1,2,3,4,5, и 6 

ОБИМ РАДОВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ РЕДОВНЕ (ВЕЛИКЕ) ОПРАВКЕ ТЕРЕТНИХ КОЛА ПО 

ГРУПАМА РАДОВА ЗА СЕРИЈУ Eanoss ( 5379 )  

Теретна кола биће упућена у ремонтну радионицу након потписивања Уговора, прва 

количина у најкраћем могућем периоду, а затим и другу количину узимајући у обзир рок важења 

Уговора.. Предметна кола морају бити комплетна, са свим неопходним деловима и склоповима, уз 

пропратницу Кол-13 и евентуалним примедбама унесених у Кол-4.  

Примопредаја кола ће се извршити код ремонтера ради сачињавања улазног Записника који треба 

да садржи: 

 индивидуални број кола, 

 датум и место последње РО и попис ванредних (текућих) оправака 

 попис недостајућих, оштећених, истрошених и неисправних делова, склопова, уређаја, система 

и стање колског сандука, 

 дебљину точкова мерених изнад граничног жлеба истрошења и мере венаца точкова 

осовинских склопова 

 попис евентуалних урађених модификација/реконструкција 

 датум примопредаје кола од када се рачуна време задржавања кола у РО 

Ремонтер ће услугу РО извршити, уз самосталну набавку свих потребних делова , склопова и 

материјала, по систему „кључ у руке“. 

За радове у процесу РО теретних кола, њихових делова и склопова за које ремонтер није 

оспособљен, ангажоваће кооперанте /специјализоване радионице који морају испуњавати све 

важеће прописе. 

01. ОБРТНО ПОСТОЉЕ  Y 25  

• Обртна постоља ремонтовати у складу да Упутством 250 и SRPS EN 15827 

     1.  АМОРТИЗЕРИ  „ЛЕНОИР“ 

 Пре дизања кола проверити зазор „c“ између свих капа опруга и клизница ради довођења у 

дозвољене мере, а такође проверити и зазоре „а“ и „b“. 

2.  КУЋИШТА И ЛЕЖАЈЕВИ 

 Скинути кућиште, извршити растављање лежајева, прање, преглед. 

 По потреби заменити све хабајуће лимове (манганске плочице) на кућишту 

 Прегледати исправност лежаја, унутрашњих прстенова и лабиринтског прстена. 

 Извршити проверу свих геометријских мера. 

 Прописно подмазати и монтирати. 

 Поштовати одредбе Упутстава 250 и 260 и SRPS EN12080. 

      3.   ОСОВИНСКИ СКЛОПОВИ 

 Поштовати одредбе Упутства 260 i SRPS EN15313 везано за осовинске склопове. 

 Извршити премер осовинских склопова. 

 Извршити ултразвучни преглед осовина. 

 На осовинским склоповима обавезно обавити обраду профила точкова у складу са Упутством 

260 и SRPS EN 13715 и прилогом VII Упутства 250. 

 Извршити проверу свих геометријских мера и измерити електрични отпор (Ω) осовинског 

склопа, а на старим точковима обавезно измерити вредност заосталих напона. 

 Обавезно је да се изврши репрофилисање точкова на пун профил или на неки од међупрофила. 

 Наручилац посла може послати, по потреби, на замену комплетан половни осовински склоп 

који би Пружалац ремонтовао (извршио репрофилисање моноблок точова) пре уградње на кола,  
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 Извршити заштиту моноблок точка термо-отпорном бојом и извршити заштиту средишњег дела 

осовине, поштовати ОУК- Пилог 10 –Додатак 3 – европски каталог визуелног прегледа осовина 

(EVIC). 

  4.  ОГИБЉЕЊЕ - ЗАВОЈНЕ ОПРУГЕ  

 Раставити систем огибљења и проверити димензију опруга. 

 Испитати карактеристику опруга, неисправне заменити. 

 Извршити потребно упаривање опруга. 

 Поштовати одредбе Упутства 250 и SRPS EN 13298 

  5  РАМ 

 Извршити прање и чишћење. 

 Извршити растављање склопова окретних постоља. 

 Извршити визуелни прглед и контрола мера према мерним листама. 

 Заменити, по потреби, хабајуће лимове (манганске плочице) на раму (клизници) oбртног 

постоља. 

 Заменити, по потреби, рукавце на капама опруга и клизницама oбртног постоља.  

 Извршити површинску заштиту и уградњу везица за уземљење. 

 Поштовати одредбе Упутства 250. 

   6. КОЧНО ПОЛУЖЈЕ 

 а. Предвиђено тачком 9 у обавезном обиму радова из групе 02 - Кочни уређај 

   7. ОБРТНА ШОЉА 

 Раставити све делове, темељно их очистити и визуелно прегледати, неисправне делове 

заменити. 

 Проверити стање и мере самоподмазујућег пластичног уметка (неисправни заменити новим). 

 Саставити делове окретне шоље.  

 

     8. БОЧНИ КЛИЗАЧИ 

 Растављање склопа бочног клизача. 

 Контрола склопа огибљеног (еластичног) бочног клизача (обавезно заменити неметалне 

самоподмазујуће уметке). 

 Друге неисправне делове оправити или заменити. 

 Саставити склоп, строго поштовати одредбе Упутства 250. 

 

02.  КОЧНИ УРЕЂАЈ 

    9.  ОБИМ РАДОВА НА КОЧНОМ УРЕЂАЈУ  

Напомена:  Обим радова односи се за сва предвиђена кола за редовну оправку а делови 

текста означени са а),б) или ц) на предметну серију партије из услуге Јавне набавке.   

 -   делови текста означени са a) односе се на кочницу кола са механичким мењачем кочења 

 -   делови текста означени са b) односе се на кочницу кола са аутоматским       мењачем силе 

кочења 

 -   делови текста означени c) односе се на кочницу кола са аутоматским кочењем  терета 

 - текст без ових ознака односи се на универзалне радове за сва три типа кочнице.  

A - Кочионо полужје и механички уређаји 

a) и c)      Кочно полужје и полужје ручне кочнице прегледати. Проверити опште стање, 

учвршћеност и подешеност полужја и налегање кочионих уметака. Све недостатке  отклонити, као 

и узроке неправилног трошења кочних уметака, односно неправилног налегања (сматра се да 

кочни уложак неправилно належе, тј. бочно штрчи  изван површине котрљања точка, ако његова 

спољашња површина у закоченом стању дође у раван спољашње чеоне површине обода точка). 

Клизне површине и зглобне везе подмазати. Претходно извадити сворњаке. Прекомерно 

истрошене сворњаке и чауре заменити. 

- Носаче кочионих папуча и држаче кочних уметака прегледати. Узроке неправилог налегања о 

друге недостатке отклонити.  Прегледати стање и дебљину кочионих уметака и извршити замену 

ако је дебљина испод прописане или постоји неправилно трошење (ако им је дебљина ако им је 

дебљина на најтањем месту испод 20 mm, ако је услед неправилног трошења разлика дебљине 
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уметка   20 mm, ако је вршена обрада или замена точкова, обавезна је уградња нових уметака, као 

и у случају неправилног трошења уметка као последице неправилног налегања).  

- Регулатор кочионог полужја демонтирати, прегледати прегледати граничну полугу и важније 

елементе, оштећене и истрошене делове заменити. 

- Кочно полужје тако подесити да се код кочнице са папучама после потпуног кочења добије 

прописани ход клипа, а после откочивања прописани зазор кочних уметака и површине котрљања 

точка. Отвор у фиксној тачки обртног постиља мора бити тако изабран да се обезбеди потпуно 

искиришћење кочних уметака и при максимално могућем уврнутом вретену регулатора полужја. 

Ручна (притврдна) кочница мора функционисати и при максималном ходу клипа кочног цилиндра. 

- Мењачке уређаје очистити, проверити њихову покретљивост, подмазати и све недостатке 

отклонити. Мењачку кутију мењача силе кочења испитати, оштећене делове заменити или 

заменити оправљеном мењачком кутијом. 

Б - Ваздушни водови, ваздушни резервоари и показивачки уређаји 

- Ваздушне водове издувати после скидања ваздушних уређаја, прегледати у погледу 

недостатака и отклонити их. 

- Све ваздушне пречистаче, скупљаче кондензата, као и коморе носача распоредника и других 

вентила испразнити и продувати, а филтер  - улошке заменити. 

- Прегледати датум последњег испитивања резервоара са карактеристиком pr x V  1000 или 

заменити испитаним Оштећене или јаче кородиране резервоаре заменити. Прегледати испусну 

славину кондензата, испразнити резервоар преко испусне славине или одвртањем чепа. 

Унутрашњост резервоара проверити просветљавањем и испитати пробним притиском који је за 

50% већи од радног. Потом резервоар издувати, испрскати уљем ради заштите од корозие. Датум 

испитивања утиснути на таблицу резервоара. Носаче резервоара и остале елементе прегледати и 

по потреби оправити. 

- b) Показивачке уређаје празно-товарено, откочено-закочено, очистити, испитати, отклонити 

недостатке и заменити оправљеним. 

В - Кочничке спојнице, цревне везе и чеоне славине 

- Кочничке спојнице главног и напојног вода и цревне гумене везе прегледати. Оштећене или 

престареле заменити. Приликом замене и уградње кочничких спојница главног и напојног вода 

мора се водити рачуна да гумена црева до следеће ревизије не буду старија од 12 година, односно 

да се уграђује гумено црево које није старије од  2 године. Прикључак и спојна глава главног вода 

морају бити обојени црвеном бојом. 

- Држаче кочничких спојница прегледати и недостатке отклонити. 

- Чеоне славине проверити на покретљивост ручице, испитати заптивеност, функционалност и 

пропустност одушног отвора. Неисправне и оштећене заменити оправљеним. 

Г - Кочни цилиндри 

- Кочни цилиндар раставити, очистити унутрашњост цилиндра, проверити истрошеност и 

овалност цилиндра и подмазати. 

- Прегледати и евентуално заменити постојеће гумене манжетне.  

- Очистити, прегледати и подмазати цилиндарску опругу. 

- Комплетирати кочни цилиндар. 

Д - Витални кочиони уређаји 

Виталне кочне уређаје демонтирати са возила и ремонтовати  у Специјализованој радионици за 

оправку виталних кочионих уређеја. 

1. распоредник, 

2. регулатор кочног полужја; 

3. мерни вентили, (b и c)  

4. вентил средњег притиска, (c) 

5. ваздушни вентили за аутоматски мењач силе кочења, (b) 

6. мењач притиска кочнице за аутоматско кочењe терета – реле вентил, (c) 

7. неповратни вентил (c) 

8. KNICK – вентил (с) 
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У случају да на колима недостаје неки од виталних кочних уређаја, што ће се констатовати у 

записницима стања са терена или улазном записнику, Наручилац ће испоручити уређај који ће 

Пружалац  оправити и атестирати. 

Извршити уградњу притврдне кочнице на колима типа Eanoss који је немају. 

Ђ - Испитивање заптивености и дејства кочнице 

-     Након завршетка прописаних радова на пнеуматском и кочном систему, обавити завршно 

испитивање, у складу са Уп. 245 и снимити дијаграм кочења. 

Виталну кочну опреме за серију кола Eanoss (5379) може ремонтовати специјализована 

радионица која има сагласност за ремонт од стране наручиоца посла. 

Обавезно заеменљиви делови при ремонту виталних кочних уређаја морају бити 

произиведени од стране произвођача уређаја. 

 

03.  ВУЧНИ УРЕЂАЈ 

10.    ОБИМ РАДОВА НА ВУЧНОМ УРЕЂАЈУ 

 Раставити све делове тегљеника и квачила и темељно их очистити. 

 Проверити мере и исправност куке тегљеника, тегљенице. Делове склопа квачила и опруге 

према мерним листама у складу са Упутством 242/5 i SRPS EN 15566. 

 Извршити ултразвучни преглед куке. 

 Неисправне делове оправити и заменити. 

 Извршити према упутству за одржање вучних уређаја са опругом „Elastomer“  

 

04.  ОДБОЈНИ УРЕЂАЈИ 

11. ОБИМ РАДА НА ОДБОЈНИМ УРЕЂАЈИМА 

 Одбојнике демотирати са кола. 

 Проверити карактеристике опруге, саставити уређај и  испитати на статичко оптерећење. 

 Одбојнике опремити натписном плочицом према прилогу 64 Упутстваa 242/5 

 Поштовати Упутство 242/5 i SRPS EN 15551 за наведени обим радова. 

 Извршити према упутству за одржање одбојника са опругом „Elastomer“  

 Одржавање одбојничке плоче, сударне и вођичне чауре, вршити према упутству 242/5. Опруга 

одбојника не захтева посебна одржавања. Уколико статичке карактеристике опруге на прегледу, 

разликују више од 10% од статичких карактеристика нове опруге, иста треба да се замени 

 Демонтажу, чишћење, као и оправку одбојничке плоче одбојничке плоче, сударне и вођичне 

чауре, вршити према упутству 242/5. Након оправке горе навадених позиција извршити припрему 

за АКЗ, и извршити је са спољње и унутрашње стране. 

 Извшити монтажу оправљеног одбојника 

 

05.  ПОСТОЉЕ, ПАТОС , САНДУК  

12. ПОСТОЉЕ, ПАТОС , САНДУК  КОЛА 

 Постоље прегледати (главне,  чеоне, средње и подужне носаче по потреби исправити и темељно 

очистити прљавштину и корозију) и премерити по мерној листи; 

 Проверити исправност обртне шоље и централног сворњака; 

 Прегледати и довести у исправно стање стубове, степенице, врата, придршке, држаче 

сигнала,заштитне лимове од варничења и друге делове; 

 Прегледати, темељно очистити и довести о исправно стање костур бочних и чеоних страна и 

премерити геометрију сандука по мерној листи;  

 Демонтирати исправити и монтирати врата по потреби. Врата нису међусобно заменљива и 

враћати их на места демонтаже уз претходну контролу по мерном листу. 

 Оправити или заменити лимену оплату где је оштећена или неисправна; 

Метални под 

 Прегледати метални под; 

 Оштећења металног пода санирати заваривањем са челичим лимом дебљине 6mm. 
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Наопомена: 

Заваривачке радове на теретним колима изводити у складу са скупом стандарда SRPS EN 

15085. 

 

06. АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА- без пескарења 

Ово упутство односи се на антикорозивну заштиту теретних кола у редовној оправци. 

Технологија заштите од корозије, коју прописује произвођач премазних средтава, мора  да 

буде оверена  од стране Наручиоца,   и да буде у складу са корозивном категоријом 

железнице према стандарду ISO 12944. 

 Техничко упутство рађено је према прописима UIC 842-1; UIC 842-2; UIC 842-3; UIC 842-4; и 

UIC 842-6 која су усвојенана на Скупштини ЗЈЖ, априла 1980. године, као једини важећи стандард 

за извођење антикорозивне заштите на железничким возилима, као и на бази сагледавања 

техничких могућности ремонтних радионица. 

 Техничко упутство садржи следећа поглавља:  

1. Упутство о детекцији и оцени степена корозионих оштећења. 

2. Упутство о припреми површине пре наношења антикорозивних премаза. 

3. Упутство о начину извођења антикорозивне заштите. 

4. Упутство за исписивање натписа на колима. 

5. Контрола изведених радова.  

6. Мере заштите.  

7. Прилози: 

- Протокол за детекцију корозионих оштећења. 

- Протокол за фазну и завршну контролу извођења антикорозивне заштите. 

1. ДЕТЕКЦИЈА И ОЦЕНА СТЕПЕНА КОРОЗИОНИХ ОШТЕЋЕЊА 

  Не улазећи детаљно у све узрочнике који могу изазвати корозиона оштећења  теретних кола 

(начин експлоатације, врста и облик терета, атмосферска загађења, метеоролошки утицаји, 

квалитет и избор антикорозивне заштите итд.) у експлоатацији и одржавању теретних кола могу 

се уочити следеће главне групе оштећења:. 

- општа корозија, 

- локална корозија која се манифестује као корозија у процепу и скривене рупе. 

1.1.1. Општа корозија 

 Ова врста корозије код теретних кола се углавном јавља на великим површинама као последица 

неодговарајућег квалитета лимова, непрописне заштите,  или површине у току експлоатације 

(ванредни догађаји). 

1.1.2. Корозија у процепу 

 Ова врста корозије јавља се у уским процепима насталим на филму система заштите због лоше 

припремљености површине и неадекватног наношења премаза, што доводи до пуцања филма и 

стварања процепа. Корозија у процепу условљена је влагом која се овде дуже задржава. Ова врста 

корозије може се јавити и код кутијастих носача када нису заштићени од утицаја продора воде. 

Код тачкасто заварених лимова долази до појаве малих џепова, који, уколико нису прописно 

заштићени, постају места корозије у процепу. 

1.1.3. Скривене рупе 

 Јављају се када се заштита кола оштети ударцем неког чврстог предмета (камен, угаљ, 

туцаник). 

1.2. Периодичност, начин и места прегледа 

1.2.1. Периодичност прегледа 

   Преглед теретних кола за откривање оштећења насталих корозијом обављају се увек када се 

кола нађу у редовној оправци. 

1.2.2. Начин прегледа 

 Корозиона оштећења теретних кола утврђују се: 

 - Визуелним прегледом свих отворених површина 

  - Подесним инструментом на недоступним и затвореним површинама (индустријски 

ендоскоп).  

 1.2.3. Места прегледа 
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  Места за преглед код теретних кола у циљу откривања оштећених површина корозијом су: 

 - Рам окретног постоља 

 - Рам сандука  

 - Оплата сандука споља и изнутра 

 - Кутијасти носачи 

 - Врата 

 - Површине у области тачкастог заваривања 

 - Површине на местима састава: метал  - дрво 

1.3. Критеријум за оцену 

 Критеријум за оцену насталог оштећења система заштите теретних кола односно зачетка и 

појаве корозије, заснива се на утврђивању следећих појава: 

 - Местимичне напрслине филма (процепи система заштите до метала) 

 - Местимична подклобученост завршног премаза или целог система 

 - Местимична оштећења у облику отпалих делова слоја заштите.  

2. ПРИПРЕМА ПОВРШИНЕ ПРЕ АНТИКОРОЗИВНЕ ЗАШТИТЕ 

 Настала корозија на металним деловима оштећеног система и антикорозивна заштита на 

колима уклања се: 

 - Механичким третирањем површине 

 - Хемијским третирањем површине 

2.1. Механичко третирање површине захваћене корозијом 

 Површина захваћена корозијом може се чистити: 

 - Абразивом сачмарење 

 - Брушењем 

2.1.1. Сачмарење 

 Поступак сачмарења код местимичних оштећења обавља се преносним уређајем за 

сачмарење који може да се користи у самом погону где се раде и остале операције оправака, 

обзиром да се сачма из пиштоља не растура. За оштећење површине система заштите већа од 50% 

целокупне површине, сачмарењем се кида цео систем заштите и у исто време врши припрема 

површине за наношење система заштите. За овакав поступак користе се коморе - сачмаре. 

  Скидање старих премаза може се извести и хемијским средствима (у случају када нема 

сачмаре), а затим по једном од поступака за припрему површине извршити припрему исте. 

 Карактеристике сачме у односу на дебљину лима су следеће. 

Врста сачме Величина зрна Примедба 

1. Сачма са оштрим  Подесна за дебеле 

оксидне слојеве а) Од ливеног гвожђаa 0.4 - 1 mm 

б) Од сечене жице 0.4 - 1 mm 

2.Oкругла сачма  Подесна за дебеле 

оксидне слојеве  Сачма од челика 0.5 - 1 mm 

3. Мешавине сачме  Нарочито подесна за 

танке лимове Величина 1 и 2  

         После обраде сачмом, површине морају да се очисте четком и отпраше усисавањем. 

Оштећена површина овим поступком мора да одговара квалитету Sa2 1/2 (метално чист) који 

представља степен шведске скале корозије, дефинисан шведским стандардом   

SIS 055900. 

Сачмарење (пескарење) површина се обавља по потреби уз сагласност наручиоца посла. 

2.1.2. Механичко отклањање корозије брушењем 

 Танки, већ изравнани лимови који би могли да се деформишу набацивањем абразива и 

делови малих мера, могу да се ослободе корозије брушењем помоћу тањирастих тоцила и 

изменљивих абразивних тоцила (дискова) која имају гранулацију између 60 и 80. 

 Груби предмети са већим наслагама корозије, брусе се на суво са већом гранулацијом 

тоцила, док се тање наслаге корозије брусе уз квашење и са финијом  гранулацијом тоцила. 

 Површина мора да одговара степену шведске скале корозије, квалитет St3. 
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 Могу се употребити и ротационе електричне брусилице са абразивним папиром гранулације 

између 60 и 80. 

2.4.2.1. Дозвољава се поступак уклањања лиснате корозије дебљине до 3mm металном четком, 

длетом или чекићем, а уколико је дебљина настале корозије преко ове границе, онда се са тим 

делом поступа према важећим прописима. 

2.1.2.2. Забрањени поступци за уклањање корозије (рђе) су стругањем и пламеном. 

2.2. Хемијско отклањање корозије 

 Хемијско уклањање корозије (рђе) дозвољено је само  у следећим случајевима: 

 - Припремање површине малих делова по поступку уроњавања 

 - Уклање мрља прашкасте корозије 

- Уклањање коварине настале повлчаћењем топлоте, ако не може да се уклони брушењем или 

обрадом сачмом. 

 Поступак примене оваквог средства је следећи: 

 На одмашћену површину или склоп средство се наноси четком или прскањем. Након 

деловања од око 40 минута, површина на којој се налазило средство испира се водом, или не, у 

зависности од средства које се примењује. Код примене хемијских средстава водити рачуна о 

хигијенско заштитним мерама: наочаре, обућа, добра вентилација. 

2.3. Одмашћивање 

 Пре сваког рада на премазивању, а после припреме површина по неком од поступака, 

површине морају да се ослободе свих нечистоћа (уље, маст, итд). 

 Због тога се површине најпре ослободе наслага уља или масти помоћу чистих и сувих крпа 

или папиром за чишћење, а затим се чисте средствима за одмашчивање као што су  1-1-1 

трихолоретан, ваитспринт и други производи сличног дејства. 

2.4. Поступак отклањања корозије након оцене оштећења 

    Према наведеним врстама појава у тачки 3, предузима се следећи поступак. 

2.4.1. Уколико су утрврђене појаве, "напрслина филма система заштите" или „подклобученост“ 

истог до метала потребно је исте  површине у облику квадрата или правоугаоника обрадити на 

следећи начин: 

 - Засечен правоугаоник односно квадрат оштећене површине скинути шпахтлом до метала и 

околне исправне заштите. 

 - Површину огољеног метала очистити до металног сјаја (метално чисто): 

 a. Механичким  путем: брусилица или метална четка  

 б. Хемијским путем: средства за скидање корозије. 

 - У року од  4 часа нанети основно антикорозивно средство. 

 - Након сушења од 12 часова на собној температури, нанети остале премазе који су 

адекватни постојећим на возилу. 

2.4.2. Уколико је констатована појава "подклобученост завршног премаза" онда се скида 

шпахтлом само завршни премаз, површина се благо избруси, одмасти, а затим танак слој међу 

премаза (40mm) и завршног премаза у нијанси, према RAL тон карти. 

2.4.3. Код оштећења система заштите када корозија основног материјала обухвата више од 50% 

целокупне површине теретних кола, врши се темељна заштита кола односно скида се сва  стара 

заштита сачмарењем или хемијским средством, а затим наноси цео систем заштите према 

одредбама UIC 842-3; UIC 842-4 и UIC 842-6. 

3. ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК АНТИКОРОЗИВНЕ ЗАШТИТЕ 

 Након отклањања корозије, прашине и одмашћивања површине, приступа се наношењу 

заштитних премаза по редоследу у систему антикорозионе заштите. Независно од тога о ком 

критеријуму се ради обухваћеним у поглављу 1. тачка 3. технолошки поступак наношења премаза 

и услови за рад су исти. 

 

3.1. Технолошки услови при наношењу премазних средстава 

3.1.1. Наношење и сушење разних премазних средстава врши се у затвореној просторији при 

температури од минимум +12 
о
С за једнокомпонентне системе. 

3.1.2. За наношење двокомпонентних премазних средстава температурa просторије мора бити  + 

18 
о
С минимум . 
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3.1.3. Ни у ком случају није дозвољена појава кондензоване воде на површинама за премазивање. 

Слојеви који долазе један за другим у систему заштите морају се наносити тако да се возило не 

извлачи из просторије. Ипак, када овај пороцес рада није могућ, возила се смеју извлачити напоље 

између наношења два узастопна слоја, само под условом да  је премазно средство достигло степен 

сушења "сув на додир". 

3.1.4. Слојеви премазних средстава наносе се по једном или више поновљених ниже наведених 

поступака: 

 - Пиштољем или четком за основно антикорозионо средство и међупремаз. 

 - Четком или пиштољем за завршни премаз код местимичне оправке. 

 - Прскањем пиштољем са ваздухом за завршни премаз или 

 - Прскањем натпритиском без ваздуха (систем AIRLESS ) за завршни премаз. 

3.1.5. У случају када се користе двокомпонентни премази, треба водити рачуна о времену 

предреакције и о времену употребљивости мешавине ("Pot life") које назначује произвођач 

премазног средства. 

3.1.6. Двокомпонентна премазна средства, морају се мешати у тачној сразмери. 

3.2. Технолошки поступак наношења премазних средстава 

3.2.1. Независно од тога да ли се ради местимична поправка система заштите или темељна 

заштита кола, технолошки поступак припреме површине и наношења премазних средстава је исти. 

 Поступак је следећи: 

  a) Одмашћивање и припрема површине 

  б) Наношење основног антикорозивног премаза 

  в) Наношење међупремаза 

  г) Наношење завршног премаза. 

3.2.2. За добијање добрих резултата у наношењу премазних средстава мора се спровести следеће: 

 - Корозија мора потпуно да се одстрани са метлне површине 

 - Пре наношења основног антикорозивног премаза, третирана површина мора бити  

         потпуно сува, и  то не само по отвореним површинама него пре свега у процепима. 

        - Основно антикорозивно премазно средство мора бити нането у року од 4  часа      

         након припреме површине 

 - Површине претходно премазаних делова са приступним прљавим местима од   

         масти, заваривања, зноја, морају поре наношења премаза бити очишћене и  

         одмашћене 

 - Строго мора да се поштује време сушења појединачних слојева у поступку  

         наношења  (Прилог бр. 7 Протокол 2.) 

 - Строго мора да се поштују дебљине сувог филма нанетих премазних средстава  (Прилог бр. 

7 Протокол 2.) 

3.3. Местимична заштита корозионих површина 

3.3.1. Примењено премазно средство за местимичну заштиту мора да буде истог типа као и оно 

које се већ налази на колима. 

        Провера: на чеоним странама теретних кола налази се ознака за примењен систем а према JŽ 

TO.003 и GO:A, , P - полиуретански: E-eпокси или Хлорокаучук. 

3.3.2. Није дозвољено вршити местимичну оправку заштитним средством различитог типа од оног 

који се већ налази на колима. 

3.3.3. После извршене припреме површине нанети основни премаз. 

3.3.4. Наношење основног премаза мора се обавити у року од 4 часа, од тренутка када је припрема 

површине завршена. 

3.3.5. Уколико се време од 4 часа прекорачи, припрема површине се мора поново извести. 

3.3.6. Наношење основног премаза се врши четком. 

3.3.7. Наносе се два слоја основног премаза: по вертикали један слој. По хоризонтали други слој. 

3.3.8. Временски размак између наношења првог и другог слоја износи „сув на додир“. 

3.3.9. Пожељно је да први и други слој буду различито тонирани ради лакше контроле квалитета 

наношења. 
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3.3.10. Наношење следећег премаза може да уследи тек након сушења задњег слоја из претходног 

премаза од мин. 12 часова, или мање од 12 часова у зависности од врсте премазног средства, а 

како је дато у прилогу 2. 

3.3.11. Међупремаз се наноси на претходно нанешено и суво основно премазно средство.  

3.3.12. Наношење се изводи четком  јер се ради о местимичним оштећењима. 

3.3.13. Завршни премаз се наноси у два слоја. 

3.3.14. Временски размак између наношења првог и другог слоја завршног премаза износи „сув на 

додир“. 

3.3.15. Уколико местимична оштећења површине прелазе 10% од укупне површине сандука или 

крова, онда се после урађених местимичних оштећења основним премазом и међупремазом. 

3.3.16. Завршни премаз наноси у два слоја , са временским размаком наношења између премаза  

"сув на дидир". (Проба са диском пречника  22 mm од целулоидног папира за куцање на машини, 

стављен преко премаза и оптерећен са  200 gr. Не сме да се залепи).  

3.3.17. Завршни премаз наноси се на претходно потпуно сув међупремаз, односно после сушења 

међупремаза према прилоду 2. 

3.4. Делови који се не премазују 

 Не смеју се премазивати следећи делови: 

- Бочне површине обруча односно моноблок точка 

- Површине котрљања точкова  

- Клизни или навојем предвиђени функционални делови 

- Делови еластомера 

- Уметци папуча, кочне папуче и кочни дискови, делови уређаја који морају бити заштићени 

- Површина одбојних плоча 

- Осовине  

- Плоче моноблок точкова  

4. ИСПИСИВАЊЕ НАТПИСА 

4.1. Технички услови рада 

4.1.1. Исписивање ознака и натписа изводи се у затвореном простору при температури ваздуха од 

најмање  +12 C
о
  и релативној влажности

 
 највише до do 75%. 

4.1.2. Уколико овај услов не може да се задовољи  (заузетости колосека због других радова) 

исписивање натписа и ознака може да се изведе и на отвореном простору само под условом да је 

време суво и да су задовољени услови из 1.1. 

4.1.3. Нанети натписи и ознаке у условима 1.1. или 1.2. морају да се суше најмање 12 часова у 

условима температуре и влажности  из 1.1.  

4.2. Материјал за натписе 

4.2.1. Завршно премазно средство које одговара оном на колима (алкаидно, хлоркаучук, епокси) и 

служи за покривање старог (оштећеног) натписа или ознаке. Нијансе завршних премаза су  RAL 

9006 или RAL 9005 у зависности од типа кола и основне документације. 

4.2.2. Премазна средства за натписе на бази: 

 - алкидних смола 

 - полиуретанских смола 

 - епокси смола 

 - хлоркаучук смола 

4.2.3. Премазна средства за натписе на бази алкидних смола наносе се сито-штампом преко 

завршног слоја на сандуку кола који је на бази алкидно, полиуретанског, епокси или хлоркаучук 

премаза. 

4.2.4. Премазна средства за натипс на бази полиуретанских, епокси или хлоркаучук смола наносе 

се путем шаблона на истородној подлози  (нпр. Полиуретан на полиуретанску основу итд.). 

4.2.5. Разређивач који се користи мора бити у складу са препоруком произвођача боја. 

4.2.6. Средство за одмашћивање (као у поглављу о припреми површине пре антикорозивне 

заштите). 

5. КОНТРОЛА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 Контрола која се обавља односи се на: 

 - контролу припреме површине пре премазивања, 
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 - контролу наношења премазних средстава,  

 - контртолу натписа. 

5.1. Контрола припреме површине 

5.1.1. Представник Наручиоца проверава да ли је припрема површине теретних кола и његовиг 

градивних елемената, односно очишћених места обављена према прописима о припреми 

површине  (протокол прилог бр. 2). 

5.1.2. Контрола се врши визуелним прегледом. 

 Упоређује се са изгледом површине дате шведским стандардом SIS 055900 квалитета Sa 2 1/2 

(метално чист) за сачмарене површине,  St3 за механичко чишћење брусилицом, металном четком 

или  хемијским средством. 

5.2. Контрола наношења премазних средстава 

5.2.1. КПО проверава  да ли постоје уверења о квалитету за испоручене премазе са којима су 

рађена кола. 

5.2.2. Уверење о квалитету мора да садржи да премаз задовољава техничке услове  

UIC 842-1, односно да задовољава 2.15., 2.16, 2.25, 2.26, 2.24, 2.42, 2.29, 2.314, 2.28. ове објаве. 

5.2.3. КПО проверава  да ли је основни премаз нанет у року од 4 часа, као и да ли је у моменту 

наношења сваког следећег слоја премазног средства, претходни слој потпуно сув. 

5.2.4. КПО проверава да ли су сви делови кола,  посебно избочине, углови и делови којима се 

касније не може прићи, добити предвиђене системе заштите.Посебно је важно за темељну 

заштиту. 

5.2.5. КПО проверава  да ли су поштоване дебљине сувих слојева које су дате у Протоколу бр. 2. 

 Ова контрола се обавља сондирањем у тачкама које утврди представник Наручиоца. 

Дебљина  слоја сувог премазног средства мери се у милимикронима. Најпогоднији инструмент је 

"ЕЛЕКТРОМЕТАР" – који ради на принцупу промена магнетног флукса од дебљине слоја 

антикорозивне заштите. 

5.2.6. КПО контролише визуелно, добар изглед нанетих премазних средстава и нијансе боје са 

оном одобреном а прека  RAL карти. 

5.2.7. КПО проверава да ли су стављене све ознаке и натписи предвиђени стандардом JŽS TO.003 

за теретна кола. 

 

07. ИСПИСИВАЊЕ ОЗНАКА 

По извршеној заштити и бојењу исписати натписе и ознаке према ЈЖС ТО - 003. са бојама  које 

задовољавају услове из објаве UIC 842 - 4 тј. Сходно Упутству о антикорозивној заштити.  

 

08. ЗАВРШНИ РАДОВИ 

Извршити завршни преглед, вагање, примопредају кола и израдити техничку документацију према 

тачки 09. овог прилога. 

 

09. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За извршене радове обавезно је попуњавање и израда следеће техничке документације: 

00 ОПШТИ РАДОВИ 

Мерна листа вагања четворосовног вагона    

02 ТРЧЕЋИ СКЛОП (ОСОВИНСКИ СКЛОП, ЛЕЖАЈ И КУЋИШТЕ ЛЕЖАЈА) 

Мерна листа Испитивања осовниских склопова ултразвук-омски отпор   

Мерна листа геометрије осовинског склопа    

Мерна листа унутрашњих напона моноблок точкова    

Мерна листа кућишта котрљајних лежјева 4 осовних кола       

Мерна листа радијалног зазора лежишта    

Мерна листа аксијаног зазора лежишта   

03 ПОСТОЉЕ 

Мерна листа постоља Eanoss теретних кола    

04 ОБРТНО ПОСТОЉЕ 

Мерна листа рама обртног постоља Y25    

Мерна листа комплета завојних опруга  Y25   
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05 ВУЧНИ УРЕЂАЈ 

Мерна листа вучне куке  типа Б    

Мерна листа компоненти квачила    

Мерна листа компоненти квачила Еластомер    

06 ОДБОЈНИЧКИ УРЕЂАЈ 

Мерна листа за одбојник 700 kN; 105mm категорија А    

09 ВАЗДУШНА КОЧНИЦА 

Мерна листа о испитивању резервоара за ваздух    

Протокол о испитвиању DRV 2A 450 H2 (UH) регулатора    

Исптивање кочнице код предаје теретних кола у месту прeма UIC-543-1    

Испитивање распоредника KNORR KE0    

Испитивање вентила RLV 11d28   

Испитивање мерног вентила WM10    

11 ПРЕМАЗИ И НАТПИСИ 

Протокол за детекцију корозионих оштећења    

Протокол о фазној и завршној контроли антикорозионог премаза    

20 КОСТУР САНДУКА 

Мерна листа сандука Eanoss вагона    

Мерна листа геометрије врата    

Мерни лист за врата, лева    

Мерни лист за врата, десна 

Мерне листе се по потреби могу споразумно усклађивати или додавати нове на захтев Наручиоца. 

За напред предвиђени обим радова обавезно је поштовање следећих железничких прописа: 

- Правилник RIV 2000 и AVV 2007. 

-Правикник  241 о одржавању кола са изменама 

-Упутство за одржавање теглећих и одбојничкијх уређаја 242/5. 

- Упутство за одржавање кочница железничких возила 245. 

- Упутство за оправку осовинских склопова и лежишта 260. 

- Упутство за одржавање окретних постоља типа Y25 i Y27  - 250 

- Упутство о антикорозивној заштити. 

 SRPS EN 15827 

 SRPS EN 15566 

 SRPS EN 15551 

 SRPS EN 15085. 

   Као услов признавања извршене оправке обавезно је попуњавање и следећих образаца према 

Упутству 254 ( Прилог 14). 

o TK - 2 ЕРЦ 

o TK - 2а ЕРЦ 

o TK -  2b ЕРЦ 

o TK - 3 ЕРЦ, ако има промене броја кола 

o ЕРЦ ОБЛ - РО 
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1.2.2. ЗА ПАРТИЈЕ 7 И 8 

ОБИМ РАДОВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ РЕДОВНЕ (ВЕЛИКЕ) ОПРАВКЕ ТЕРЕТНИХ КОЛА ПО 

ГРУПАМА РАДОВА ЗА СЕРИЈУ  Tads ( 082 )  

Теретна кола биће упућена у ремонтну радионицу након потписивања Уговора, прва количина у 

најкраћем могућем периоду,  а затим и другу количину узимајући у обзир рок важења Уговора. 

Предметна кола морају бити комплетна, са свим неопходним деловима и склоповима, уз 

пропратницу Кол-13 и евентуалним примедбама унесених у Кол-4.  

Примопредаја кола ће се извршити код ремонтера ради сачињавања улазног Записника који треба 

да садржи: 

 индивидуални број кола, 

 датум и место последње РО и попис ванредних (текућих) оправака 

 попис недостајућих, оштећених, истрошених и неисправних делова, склопова, уређаја, система 

и стање колског сандука, 

 дебљину точкова мерених изнад граничног жлеба истрошења и мере венаца точкова 

осовинских склопова 

 попис евентуалних урађених модификација/реконструкција 

 датум примопредаје кола од када се рачуна време задржавања кола у РО 

Ремонтер ће услугу РО извршити, уз самосталну набавку свих потребних делова , склопова и 

материјала, по систему „кључ у руке“. 

За радове у процесу РО теретних кола, њихових делова и склопова за које ремонтер није 

оспособљен, ангажоваће кооперанте /специјализоване радионице који морају испуњавати све 

важеће прописе. 

01. ОБРТНО ПОСТОЉЕ  Y 25  

• Обртна постоља ремонтовати у складу да Упутством 250 и SRPS EN 15827 

     1.  АМОРТИЗЕРИ  „ЛЕНОИР“ 

 Пре дизања кола проверити зазор „c“ између свих капа опруга и клизница ради довођења у 

дозвољене мере, а такође проверити и зазоре „а“ и „b“. 

2.  КУЋИШТА И ЛЕЖАЈЕВИ 

 Скинути кућиште, извршити растављање лежајева, прање, преглед. 

 По потреби заменити све хабајуће лимове (манганске плочице) на кућишту 

 Прегледати исправност лежаја, унутрашњих прстенова и лабиринтског прстена. 

 Извршити проверу свих геометријских мера. 

 Прописно подмазати и монтирати. 

 Поштовати одредбе Упутстава 250 и 260 и SRPS EN12080. 

      3.   ОСОВИНСКИ СКЛОПОВИ 

 Поштовати одредбе Упутства 260 i SRPS EN15313 везано за осовинске склопове. 

 Извршити премер осовинских склопова. 

 Извршити ултразвучни преглед осовина. 

 На осовинским склоповима обавезно обавити обраду профила точкова у складу са Упутством 

260 и SRPS EN 13715 и прилогом VII Упутства 250. 

 Извршити проверу свих геометријских мера и измерити електрични отпор (Ω) осовинског 

склопа, а на старим точковима обавезно измерити вредност заосталих напона. 

 Обавезно је да се изврши репрофилисање точкова на пун профил или на неки од међупрофила. 

 Наручилац посла може послати, по потреби, на замену комплетан половни осовински склоп 

који би Пружалац ремонтовао (извршио репрофилисање моноблок точова) пре уградње на кола,  

 Извршити заштиту моноблок точка термо-отпорном бојом и извршити заштиту средишњег дела 

осовине, поштовати ОУК- Пилог 10 –Додатак 3 – европски каталог визуелног прегледа осовина 

(EVIC). 

  4.  ОГИБЉЕЊЕ - ЗАВОЈНЕ ОПРУГЕ  

 Раставити систем огибљења и проверити димензију опруга. 
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 Испитати карактеристику опруга, неисправне заменити. 

 Извршити потребно упаривање опруга. 

 Поштовати одредбе Упутства 250 и SRPS EN 13298 

  5  РАМ 

 Извршити прање и чишћење. 

 Извршити растављање склопова окретних постоља. 

 Извршити визуелни прглед и контрола мера према мерним листама. 

 Заменити, по потреби, хабајуће лимове (манганске плочице) на раму (клизници) oбртног 

постоља. 

 Заменити, по потреби, рукавце на капама опруга и клизницама oбртног постоља.  

 Извршити површинску заштиту и уградњу везица за уземљење. 

 Поштовати одредбе Упутства 250. 

   6. КОЧНО ПОЛУЖЈЕ 

      а. Предвиђено тачком 9 у обавезном обиму радова из групе 02 - Кочни уређај 

   7. ОБРТНА ШОЉА 

 Раставити све делове, темељно их очистити и визуелно прегледати, неисправне делове 

заменити. 

 Проверити стање и мере самоподмазујућег пластичног уметка (неисправни заменити новим). 

 Саставити делове окретне шоље.  

 

    8. БОЧНИ КЛИЗАЧИ 

 Растављање склопа бочног клизача. 

 Контрола склопа огибљеног (еластичног) бочног клизача (обавезно заменити неметалне 

самоподмазујуће уметке). 

 Контрола склопа неогибљеног  бочног клизача (обавезно заменити истрошене металне плоче). 

 Друге неисправне делове оправити или заменити. 

 Саставити склоп, строго поштовати одредбе Упутства 250. 

 

02.  КОЧНИ УРЕЂАЈ 

9.  ОБИМ РАДОВА НА КОЧНОМ УРЕЂАЈУ  

Напомена:  Обим радова односи се за сва предвиђена кола за редовну оправку а делови 

текста означени са а),б) или ц) на предметну серију партије у скалду са услугама Јавне 

набавке. .   

 -   делови текста означени са a) односе се на кочницу кола са механичким мењачем кочења 

 -   делови текста означени са b) односе се на кочницу кола са аутоматским       мењачем силе 

кочења 

 -   делови текста означени c) односе се на кочницу кола са аутоматским кочењем  терета 

      - текст без ових ознака односи се на универзалне радове за сва три типа кочнице.  

A - Кочионо полужје и механички уређаји 

a) и c)      Кочно полужје и полужје ручне кочнице прегледати. Проверити опште стање, 

учвршћеност и подешеност полужја и налегање кочионих уметака. Све недостатке  отклонити, као 

и узроке неправилног трошења кочних уметака, односно неправилног налегања (сматра се да 

кочни уложак неправилно належе, тј. бочно штрчи  изван површине котрљања точка, ако његова 

спољашња површина у закоченом стању дође у раван спољашње чеоне површине обода точка). 

Клизне површине и зглобне везе подмазати. Претходно извадити сворњаке. Прекомерно 

истрошене сворњаке и чауре заменити. 

- Носаче кочионих папуча и држаче кочних уметака прегледати. Узроке неправилог налегања о 

друге недостатке отклонити.  Прегледати стање и дебљину кочионих уметака и извршити замену 

ако је дебљина испод прописане или постоји неправилно трошење (ако им је дебљина ако им је 

дебљина на најтањем месту испод 20 mm, ако је услед неправилног трошења разлика дебљине 

уметка   20 mm, ако је вршена обрада или замена точкова, обавезна је уградња нових уметака, као 

и у случају неправилног трошења уметка као последице неправилног налегања).  
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- Регулатор кочионог полужја демонтирати, прегледати прегледати граничну полугу и важније 

елементе, оштећене и истрошене делове заменити. 

- Кочно полужје тако подесити да се код кочнице са папучама после потпуног кочења добије 

прописани ход клипа, а после откочивања прописани зазор кочних уметака и површине котрљања 

точка. Отвор у фиксној тачки обртног постиља мора бити тако изабран да се обезбеди потпуно 

искиришћење кочних уметака и при максимално могућем уврнутом вретену регулатора полужја. 

Ручна (притврдна) кочница мора функционисати и при максималном ходу клипа кочног цилиндра. 

- Мењачке уређаје очистити, проверити њихову покретљивост, подмазати и све недостатке 

отклонити. Мењачку кутију мењача силе кочења испитати, оштећене делове заменити или 

заменити оправљеном мењачком кутијом. 

Б - Ваздушни водови, ваздушни резервоари и показивачки уређаји 

- Ваздушне водове издувати после скидања ваздушних уређаја, прегледати у погледу 

недостатака и отклонити их. 

- Све ваздушне пречистаче, скупљаче кондензата, као и коморе носача распоредника и других 

вентила испразнити и продувати, а филтер  - улошке заменити. 

- Прегледати датум последњег испитивања резервоара са карактеристиком pr x V  1000 или 

заменити испитаним Оштећене или јаче кородиране резервоаре заменити. Прегледати испусну 

славину кондензата, испразнити резервоар преко испусне славине или одвртањем чепа. 

Унутрашњост резервоара проверити просветљавањем и испитати пробним притиском који је за 

50% већи од радног. Потом резервоар издувати, испрскати уљем ради заштите од корозие. Датум 

испитивања утиснути на таблицу резервоара. Носаче резервоара и остале елементе прегледати и 

по потреби оправити. 

- b) Показивачке уређаје празно-товарено, откочено-закочено, очистити, испитати, отклонити 

недостатке и заменити оправљеним. 

В - Кочничке спојнице, цревне везе и чеоне славине 

- Кочничке спојнице главног и напојног вода и цревне гумене везе прегледати. Оштећене или 

престареле заменити. Приликом замене и уградње кочничких спојница главног и напојног вода 

мора се водити рачуна да гумена црева до следеће ревизије не буду старија од 12 година, односно 

да се уграђује гумено црево које није старије од  2 године. Прикључак и спојна глава главног вода 

морају бити обојени црвеном бојом. 

- Држаче кочничких спојница прегледати и недостатке отклонити. 

- Чеоне славине проверити на покретљивост ручице, испитати заптивеност, функционалност и 

пропустност одушног отвора. Неисправне и оштећене заменити оправљеним. 

Г - Кочни цилиндри 

- Кочни цилиндар раставити, очистити унутрашњост цилиндра, проверити истрошеност и 

овалност цилиндра и подмазати. 

- Прегледати и евентуално заменити постојеће гумене манжетне.  

- Очистити, прегледати и подмазати цилиндарску опругу. 

- Комплетирати кочни цилиндар. 

Д - Витални кочиони уређаји 

Виталне кочне уређаје демонтирати са возила и ремонтовати  у Специјализованој радионици за 

оправку виталних кочионих уређеја. 

1 распоредник, 

2 регулатор кочног полужја; 

3 мерни вентили, (b и c)  

4 вентил средњег притиска, (c) 

5 ваздушни вентили за аутоматски мењач силе кочења, (b) 

6 мењач притиска кочнице за аутоматсско кочењe терета – реле вентил, (c) 

7 неповратни вентил (c) 

8 KNICK – вентил (с) 

У случају да на колима недостаје неки од виталних кочних уређаја, што ће се констатовати у 

записницима стања са терена или улазном записнику, Наручилац ће испоручити уређај који ће 

Пружалац  оправити и атестирати. 
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Ђ - Испитивање заптивености и дејства кочнице 

-     Након завршетка прописаних радова на пнеуматском и кочном систему, обавити завршно 

испитивање, у складу са Уп. 245 и снимити дијаграм кочења. 

Виталну кочну опреме за серију кола Tads (082) може ремонтовати специјализована 

радионица која има сагласност за ремонт од стране наручиоца посла. 

Обавезно заеменљиви делови при ремонту виталних кочних уређаја морају бити 

произиведени од стране произвођача уређаја. 

 

03.  ВУЧНИ УРЕЂАЈ 

10.    ОБИМ РАДОВА НА ВУЧНОМ УРЕЂАЈУ 

 Раставити све делове тегљеника и квачила и темељно их очистити. 

 Проверити мере и исправност куке тегљеника, тегљенице. Делове склопа квачила и опруге 

према мерним листама у складу са Упутством 242/5 i SRPS EN 15566. 

 Извршити ултразвучни преглед куке. 

 Неисправне делове оправити и заменити. 

 Саставити уређај, подмазати графитном машћу и разрадити. 

 Строго поштовати одредбе Упутства 242/5. 

 

04.  ОДБОЈНИ УРЕЂАЈИ 

11.  ОБИМ РАДА НА ОДБОЈНИМ УРЕЂАЈИМА 

 Одбојнике скинути, раставити, све делове темељно очистити, а неисправне заменити. 

 Проверити карактеристике опруге, саставити уређај и  испитати на статичко оптерећење. 

 Поштовати Упутство 242/5 i SRPS EN 15551 за наведени обим радова. 

 

05.  ГОРЊИ СТРОЈ 

12. ПОСТОЉЕ КОЛА 

 Темељно очистити прљавштину и корозију са доњег постоља; 

 Проверити исправност обртне шоље и централног сворњака и поправити или заменити; 

 Прегледати постоље и довести у исправно стање по мерној листи; 

 Прегледати и довести у исправно стање степенице, рукодрже, држаче сигнала, куке и остале 

припадајуће делове; 

 Обојити постоље и саставне делове. 

13. САНДУК КОЛА 

 Темељно очистити прљавштину и корозију; 

 Проверити геометрију сандука; 

 Прегледати сандук, евентуална оштећења довести у исправно стање. 

14. ПОКРЕТНИ КРОВ 

 Демонтирати кров, темељно га очистити од прљавштине и корозије; 

 Проверити геометрију крова; 

 Прегледати евентуална оштећења и довести у исправно стање; 

 Проверити заптивне елементе и по потреби заменити новим; 

 Монтирати кров и подмазати таруће површине. 

15. МЕХАНИЗАМ КРОВА 

 Демонтирати механизам, све делове очистити, проверити исправност, оштећене делове 

поправити или заменити новим; 

 Подмазати механизам и монтирати га; 

 Проверити функционалност механизма. 

15. МЕХАНИЗАМ ЗА ОТВАРАЊЕ ЗАСУНА 

a. Демонтирати механизам, све делове очистити, проверити исправност, оштећене делове 

поправити или заменити новим; 

b. Подмазати механизам и монтирати га; 

c. Проверити функционалност механизма. 
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16. ЗАСУНИ ЗА ИСТОВАР 

a. Темељно очистити прљавштину и корозију; 

b. Проверити геометрију; 

c. Прегледати засун, евентуална оштећења довести у исправно стање; 

d. Проверити заптивне елементе и по потреби заменити новим; 

e. Таруће површине подмазати; 

f. Проверити функционалност и заптивност. 

17. УЗЕМЉЕЊЕ 

a. Демонтирати, прегледати и оштећене елементе заменити новим; 

b. Монтирати уземљење. 

Напомена: 

Заваривачке радове на теретним колима изводити у складу са скупом стандарда SRPS EN 

15085. 

 

06. АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА 

Ово упутство односи се на антикорозивну заштиту теретних кола у редовној оправци. 

Технологија заштите од корозије, коју прописује произвођач премазних средтава, мора  да 

буде оверена  од стране Купца, и да буде у складу са корозивном категоријом железнице 

према стандарду ISO 12944. 

 Техничко упутство рађено је према прописима UIC 842-1; UIC 842-2; UIC 842-3; UIC 842-4; и 

UIC 842-6 која су усвојенана на Скупштини ЗЈЖ, априла 1980. године, као једини важећи стандард 

за извођење антикорозивне заштите на железничким возилима, као и на бази сагледавања 

техничких могућности ремонтних радионица. 

 Техничко упутство садржи следећа поглавља:  

1. Упутство о детекцији и оцени степена корозионих оштећења. 

2. Упутство о припреми површине пре наношења антикорозивних премаза. 

3. Упутство о начину извођења антикорозивне заштите. 

4. Упутство за исписивање натписа на колима. 

5. Контрола изведених радова.  

6. Мере заштите.  

7. Прилози: 

- Протокол за детекцију корозионих оштећења. 

- Протокол за фазну и завршну контролу извођења антикорозивне заштите. 

1. ДЕТЕКЦИЈА И ОЦЕНА СТЕПЕНА КОРОЗИОНИХ ОШТЕЋЕЊА 

  Не улазећи детаљно у све узрочнике који могу изазвати корозиона оштећења  теретних кола 

(начин експлоатације, врста и облик терета, атмосферска загађења, метеоролошки утицаји, 

квалитет и избор антикорозивне заштите итд.) у експлоатацији и одржавању теретних кола могу 

се уочити следеће главне групе оштећења:. 

- општа корозија, 

- локална корозија која се манифестује као корозија у процепу и скривене рупе. 

1.1.1. Општа корозија 

 Ова врста корозије код теретних кола се углавном јавља на великим површинама као последица 

неодговарајућег квалитета лимова, непрописне заштите,  или површине у току експлоатације 

(ванредни догађаји). 

1.1.2. Корозија у процепу 

 Ова врста корозије јавља се у уским процепима насталим на филму система заштите због лоше 

припремљености површине и неадекватног наношења премаза, што доводи до пуцања филма и 

стварања процепа. Корозија у процепу условљена је влагом која се овде дуже задржава. Ова врста 

корозије може се јавити и код кутијастих носача када нису заштићени од утицаја продора воде. 

Код тачкасто заварених лимова долази до појаве малих џепова, који, уколико нису прописно 

заштићени, постају места корозије у процепу. 

1.1.3. Скривене рупе 

 Јављају се када се заштита кола оштети ударцем неког чврстог предмета (камен, угаљ, 

туцаник). 
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1.2. Периодичност, начин и места прегледа 

1.2.1. Периодичност прегледа 

  Преглед теретних кола за откривање оштећења насталих корозијом обављају се увек када се 

кола нађу у редовној оправци. 

1.2.2. Начин прегледа 

 Корозиона оштећења теретних кола утврђују се: 

    - Визуелним прегледом свих отворених површина 

    - Подесним инструментом на недоступним и затвореним површинама (индустријски 

ендоскоп).  

 1.2.3. Места прегледа 

   Места за преглед код теретних кола у циљу откривања оштећења оштећених површина 

корозијом су: 

 - Рам окретног постоља 

 - Рам сандука  

 - Оплата сандука споља и изнутра 

 - Кутијасти носачи 

 - Врата 

 - Површине у области тачкастог заваривања 

1.3. Критеријум за оцену 

 Критеријум за оцену насталог оштећења система заштите теретних кола односно зачетка и 

појаве корозије, заснива се на утврђивању следећих појава: 

 - Местимичне напрслине филма (процепи система заштите до метала) 

 - Местимична подклобученост завршног премаза или целог система 

 - Местимична оштећења у облику отпалих делова слоја заштите.  

2. ПРИПРЕМА ПОВРШИНЕ ПРЕ АНТИКОРОЗИВНЕ ЗАШТИТЕ 

 Настала корозија на металним деловима оштећеног система и антикорозивна заштита на 

колима уклања се: 

 - Механичким третирањем површине 

 - Хемијским третирањем површине 

2.1. Механичко третирање површине захваћене корозијом 

 Површина захваћена корозијом може се чистити: 

 - Абразивом сачмарење 

 - Брушењем 

2.1.1. Сачмарење 

 Поступак сачмарења код местимичних оштећења обавља се преносним уређајем за 

сачмарење који може да се користи у самом погону где се раде и остале операције оправака, 

обзиром да се сачма из пиштоља не растура. За оштећење површине система заштите већа од 50% 

целокупне површине, сачмарењем се кида цео систем заштите и у исто време врши припрема 

површине за наношење система заштите. За овакав поступак користе се коморе - сачмаре. 

  Скидање старих премаза може се извести и хемијским средствима (у случају када нема 

сачмаре), а затим по једном од поступака за припрему површине извршити припрему исте. 

 Карактеристике сачме у односу на дебљину лима су следеће. 

          

       Врста сачме 

        

       Величина зрна 

             

           Примедба 

1. Сачма са оштрим  Подесна за дебеле 

оксидне слојеве а) Од ливеног гвожђаa 0.4 - 1 mm 

б) Од сечене жице 0.4 - 1 mm 

2.Oкругла сачма  Подесна за дебеле 

оксидне слојеве  Сачма од челика 0.5 - 1 mm 

3. Мешавине сачме  Нарочито подесна за 

танке лимове Величина 1 и 2  

       После обраде сачмом, површине морају да се очисте четком и отпраше усисавањем. 
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Оштећена површина овим поступком мора да одговара квалитету Sa2 1/2 (метално чист) који 

представља степен шведске скале корозије, дефинисан шведским стандардом   

SIS 055900. 

Сачмарење (пескарење) површина се обавља по потреби уз сагласност наручиоца посла. 

2.1.2. Механичко отклањање корозије брушењем 

 Танки, већ изравнани лимови који би могли да се деформишу набацивањем абразива и 

делови малих мера, могу да се ослободе корозије брушењем помоћу тањирастих тоцила и 

изменљивих абразивних тоцила (дискова) која имају гранулацију између 60 и 80. 

 Груби предмети са већим наслагама корозије, брусе се на суво са већом гранулацијом 

тоцила, док се тање наслаге корозије брусе уз квашење и са финијом  гранулацијом тоцила. 

 Површина мора да одговара степену шведске скале корозије, квалитет St3. 

 Могу се употребити и ротационе електричне брусилице са абразивним папиром гранулације 

између 60 и 80. 

2.4.2.1. Дозвољава се поступак уклањања лиснате корозије дебљине до 3mm металном четком, 

длетом или чекићем, а уколико је дебљина настале корозије преко ове границе, онда се са тим 

делом поступа према важећим прописима. 

2.1.2.2. Забрањени поступци за уклањање корозије (рђе) су стругањем и пламеном. 

2.2. Хемијско отклањање корозије 

 Хемијско уклањање корозије (рђе) дозвољено је само  у следећим случајевима: 

 - Припремање површине малих делова по поступку уроњавања 

 - Уклање мрља прашкасте корозије 

- Уклањање коварине настале повлчаћењем топлоте, ако не може да се уклони брушењем или 

обрадом сачмом. 

. Поступак примене оваквог средства је следећи: 

 На одмашћену површину или склоп средство се наноси четком или прскањем. Након 

деловања од око 40 минута, површина на којој се налазило средство испира се водом, или не, у 

зависности од средства које се примењује. Код примене хемијских средстава водити рачуна о 

хигијенско заштитним мерама: наочаре, обућа, добра вентилација. 

2.3. Одмашћивање 

 Пре сваког рада на премазивању, а после припреме површина по неком од поступака, 

површине морају да се ослободе свих нечистоћа (уље, маст, итд). 

 Због тога се површине најпре ослободе наслага уља или масти помоћу чистих и сувих крпа 

или папиром за чишћење, а затим се чисте средствима за одмашчивање као што су  1-1-1 

трихолоретан, ваитспринт и други производи сличног дејства. 

2.4. Поступак отклањања корозије након оцене оштећења 

   Према наведеним врстама појава у тачки 3, предузима се следећи поступак. 

2.4.1. Уколико су утрврђене појаве, "напрслина филма система заштите" или „подклобученост“ 

истог до метала потребно је исте  површине у облику квадрата или правоугаоника обрадити на 

следећи начин: 

 - Засечен правоугаоник односно квадрат оштећене површине скинути шпахтлом до метала и 

околне исправне заштите. 

 - Површину огољеног метала очистити до металног сјаја (метално чисто): 

 a. Механичким  путем: брусилица или метална четка  

 б. Хемијским путем: средства за скидање корозије. 

 - У року од  4 часа нанети основно антикорозивно средство. 

 - Након сушења од 12 часова на собној температури, нанети остале премазе који су 

адекватни постојећим на возилу. 

2.4.2. Уколико је констатована појава "подклобученост завршног премаза" онда се скида 

шпахтлом само завршни премаз, површина се благо избруси, одмасти, а затим танак слој међу 

премаза (40mm) и завршног премаза у нијанси, према RAL тон карти. 

2.4.3. Код оштећења система заштите када корозија основног материјала обухвата више од 50% 

целокупне површине теретних кола, врши се темељна заштита кола односно скида се сва  стара 

заштита сачмарењем или хемијским средством, а затим наноси цео систем заштите према 

одредбама UIC 842-3; UIC 842-4 и UIC 842-6. 
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3. ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК АНТИКОРОЗИВНЕ ЗАШТИТЕ 

 Након отклањања корозије, прашине и одмашћивања површине, приступа се наношењу 

заштитних премаза по редоследу у систему антикорозионе заштите. Независно од тога о ком 

критеријуму се ради обухваћеним у поглављу 1. тачка 3. технолошки поступак наношења премаза 

и услови за рад су исти. 

3.1. Технолошки услови при наношењу премазних средстава 

3.1.1. Наношење и сушење разних премазних средстава врши се у затвореној просторији при 

температури од минимум +12 
о
С за једнокомпонентне системе. 

3.1.2. За наношење двокомпонентних премазних средстава температурa просторије мора бити  + 

18 
о
С минимум . 

3.1.3. Ни у ком случају није дозвољена појава кондензоване воде на површинама за премазивање. 

Слојеви који долазе један за другим у систему заштите морају се наносити тако да се возило не 

извлачи из просторије. Ипак, када овај пороцес рада није могућ, возила се смеју извлачити напоље 

између наношења два узастопна слоја, само под условом да  је премазно средство достигло степен 

сушења "сув на додир". 

3.1.4. Слојеви премазних средстава наносе се по једном или више поновљених ниже наведених 

поступака: 

 - Пиштољем или четком за основно антикорозионо средство и међупремаз. 

 - Четком или пиштољем за завршни премаз код местимичне оправке. 

 - Прскањем пиштољем са ваздухом за завршни премаз или 

 - Прскањем натпритиском без ваздуха (систем AIRLESS ) за завршни премаз. 

3.1.5. У случају када се користе двокомпонентни премази, треба водити рачуна о времену 

предреакције и о времену употребљивости мешавине ("Pot life") које назначује произвођач 

премазног средства. 

3.1.6. Двокомпонентна премазна средства, морају се мешати у тачној сразмери. 

3.2. Технолошки поступак наношења премазних средстава 

3.2.1. Независно од тога да ли се ради местимична поправка система заштите или темељна 

заштита кола, технолошки поступак припреме површине и наношења премазних средстава је исти. 

 Поступак је следећи: 

 a) Одмашћивање и припрема површине 

 б) Наношење основног антикорозивног премаза 

 в) Наношење међупремаза 

 г) Наношење завршног премаза. 

3.2.2. За добијање добрих резултата у наношењу премазних средстава мора се спровести следеће: 

 - Корозија мора потпуно да се одстрани са метлне површине 

 - Пре наношења основног антикорозивног премаза, третирана површина мора бити  

           потпуно сува, и  то не само по отвореним површинама него пре свега у процепима. 

         - Основно антикорозивно премазно средство мора бити нането у року од 4  часа      

           након припреме површине 

 - Површине претходно премазаних делова са приступним прљавим местима од   

          масти, заваривања, зноја, морају поре наношења премаза бити очишћене и  

          одмашћене 

 - Строго мора да се поштује време сушења појединачних слојева у поступку  

          наношења  (Прилог бр. 7 Протокол 2.) 

 - Строго мора да се поштују дебљине сувог филма нанетих премазних средстава  (Прилог бр. 

7 Протокол 2.) 

3.3. Местимична заштита корозионих површина 

3.3.1. Примењено премазно средство за местимичну заштиту мора да буде истог типа као и оно 

које се већ налази на колима. 

        Провера: на чеоним странама теретних кола налази се ознака за примењен систем а према JŽ 

TO.003 и GO:A, , P - полиуретански: E-eпокси или Хлорокаучук. 

3.3.2. Није дозвољено вршити местимичну оправку заштитним средством различитог типа од оног 

који се већ налази на колима. 

3.3.3. После извршене припреме површине нанети основни премаз. 
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3.3.4. Наношење основног премаза мора се обавити у року од 4 часа, од тренутка када је припрема 

површине завршена. 

3.3.5. Уколико се време од 4 часа прекорачи, припрема површине се мора поново извести. 

3.3.6. Наношење основног премаза се врши четком. 

3.3.7. Наносе се два слоја основног премаза: по вертикали један слој. По хоризонтали други слој. 

3.3.8. Временски размак између наношења првог и другог слоја износи „сув на додир“. 

3.3.9. Пожељно је да први и други слој буду различито тонирани ради лакше контроле квалитета 

наношења. 

3.3.10. Наношење следећег премаза може да уследи тек након сушења задњег слоја из претходног 

премаза од мин. 12 часова, или мање од 12 часова у зависности од врсте премазног средства, а 

како је дато у прилогу 2. 

3.3.11. Међупремаз се наноси на претходно нанешено и суво основно премазно средство.  

3.3.12. Наношење се изводи четком  јер се ради о местимичним оштећењима. 

3.3.13. Завршни премаз се наноси у два слоја. 

3.3.14. Временски размак између наношења првог и другог слоја завршног премаза износи „сув на 

додир“. 

3.3.15. Уколико местимична оштећења површине прелазе 10% од укупне површине сандука или 

крова, онда се после урађених местимичних оштећења основним премазом и међупремазом. 

3.3.16. Завршни премаз наноси у два слоја , са временским размаком наношења између премаза  

"сув на дидир". (Проба са диском пречника  22 mm од целулоидног папира за куцање на машини, 

стављен преко премаза и оптерећен са  200 gr. Не сме да се залепи).  

3.3.17. Завршни премаз наноси се на претходно потпуно сув међупремаз, односно после сушења 

међупремаза према прилоду 2. 

3.4. Делови који се не премазују 

 Не смеју се премазивати следећи делови: 

- Бочне површине обруча односно моноблок точка 

- Површине котрљања точкова  

- Клизни или навојем предвиђени функционални делови 

- Уметци папуча, кочне папуче и кочни дискови, делови уређаја који морају бити заштићени 

- Површина одбојних плоча 

- Осовине  

- Плоче моноблок точкова  

4. ИСПИСИВАЊЕ НАТПИСА 

4.1. Технички услови рада 

4.1.1. Исписивање ознака и натписа изводи се у затвореном простору при температури ваздуха од 

најмање  +12 C
о
  и релативној влажности

 
 највише до do 75%. 

4.1.2. Уколико овај услов не може да се задовољи  (заузетости колосека због других радова) 

исписивање натписа и ознака може да се изведе и на отвореном простору само под условом да је 

време суво и да су задовољени услови из 1.1. 

4.1.3. Нанети натписи и ознаке у условима 1.1. или 1.2. морају да се суше најмање 12 часова у 

условима температуре и влажности  из 1.1.  

4.2. Материјал за натписе 

4.2.1. Завршно премазно средство које одговара оном на колима (алкаидно, хлоркаучук, епокси) и 

служи за покривање старог (оштећеног) натписа или ознаке. Нијансе завршних премаза су  RAL 

9006 или RAL 9005 у зависности од типа кола и основне документације. 

4.2.2. Премазна средства за натписе на бази: 

 - алкидних смола 

 - полиуретанских смола 

 - епокси смола 

 - хлоркаучук смола 

4.2.3. Премазна средства за натписе на бази алкидних смола наносе се сито-штампом преко 

завршног слоја на сандуку кола који је на бази алкидно, полиуретанског, епокси или хлоркаучук 

премаза. 
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4.2.4. Премазна средства за натипс на бази полиуретанских, епокси или хлоркаучук смола наносе 

се путем шаблона на истородној подлози  (нпр. Полиуретан на полиуретанску основу итд.). 

4.2.5. Разређивач који се користи мора бити у складу са препоруком произвођача боја. 

4.2.6. Средство за одмашћивање (као у поглављу о припреми површине пре антикорозивне 

заштите). 

5. КОНТРОЛА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 Контрола која се обавља односи се на: 

 - контролу припреме површине пре премазивања, 

 - контролу наношења премазних средстава,  

 - контртолу натписа. 

5.1. Контрола припреме површине 

5.1.1. Представник Наручиоца проверава да ли је припрема површине теретних кола и његовиг 

градивних елемената, односно очишћених места обављена према прописима о припреми 

површине  (протокол прилог бр. 2). 

5.1.2. Контрола се врши визуелним прегледом. 

 Упоређује се са изгледом површине дате шведским стандардом SIS 055900 квалитета Sa 2 1/2 

(метално чист) за сачмарене површине,  St3 за механичко чишћење брусилицом, металном четком 

или  хемијским средством. 

5.2. Контрола наношења премазних средстава 

5.2.1. КПО проверава  да ли постоје уверења о квалитету за испоручене премазе са којима су 

рађена кола. 

5.2.2. Уверење о квалитету мора да садржи да премаз задовољава техничке услове  

UIC 842-1, односно да задовољава 2.15., 2.16, 2.25, 2.26, 2.24, 2.42, 2.29, 2.314, 2.28. ове објаве. 

5.2.3. КПО проверава  да ли је основни премаз нанет у року од 4 часа, као и да ли је у моменту 

наношења сваког следећег слоја премазног средства, претходни слој потпуно сув. 

5.2.4. КПО проверава да ли су сви делови кола,  посебно избочине, углови и делови којима се 

касније не може прићи, добити предвиђене системе заштите.Посебно је важно за темељну 

заштиту. 

5.2.5. КПО проверава  да ли су поштоване дебљине сувих слојева које су дате у Протоколу бр. 2. 

 Ова контрола се обавља сондирањем у тачкама које утврди представник Наручиоца. 

Дебљина  слоја сувог премазног средства мери се у милимикронима. Најпогоднији инструмент је 

"ЕЛЕКТРОМЕТАР" – који ради на принцупу промена магнетног флукса од дебљине слоја 

антикорозивне заштите. 

5.2.6. КПО контролише визуелно, добар изглед нанетих премазних средстава и нијансе боје са 

оном одобреном а прека  RAL карти. 

5.2.7. КПО проверава да ли су стављене све ознаке и натписи предвиђени стандардом JŽS TO.003 

за теретна кола. 

 

07. ИСПИСИВАЊЕ ОЗНАКА 

По извршеној заштити и бојењу исписати натписе и ознаке према ЈЖС ТО - 003. са бојама  које 

задовољавају услове из објаве UIC 842 - 4 тј. Сходно Упутству о антикорозивној заштити.  

 

08. ЗАВРШНИ РАДОВИ 

Извршити завршни преглед, вагање, примопредају кола и израдити техничку документацију према 

тачки 09. овог прилога. 

 

09. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За извршене радове обавезно је попуњавање и израда следеће техничке документације: 

00 ОПШТИ РАДОВИ   

 Мерна листа вагања четворосовног вагона   

 02 ТРЧЕЋИ СКЛОП (ОСОВИНСКИ СКЛОП, ЛЕЖАЈ И КУЋИШТЕ ЛЕЖАЈА) Мерна 

листа Испитивања осовниских склопова ултразвук-омски отпор 

 Мерна листа геометрије осовинског склопа   

 Мерна листа унутрашњих напони моноблок точкова   
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 Мерна листа кућишта котрљајних лежјева 4 осовних кола    

 Мерна листа радијалног зазора лежишта   

 Мерна листа лабиринстког прстена   

 03 ПОСТОЉЕ   

 Мерна листа постоља Tadds теретних кола   

 04 ОБРТНО ПОСТОЉЕ   

 Мерна листа рама обртног постоља Y25, Y27   

 Мерна листа комплета завојних опруга  Y25, Y27   

 05 ТЕГЉЕНИЧКИ УРЕЂАЈ (ВУЧНИ УРЕЂАЈ)   

 Мерна листа вучне куке типа Б   

 Мера листа компоненти квачила   

 06 ОДБОЈНИЧКИ УРЕЂАЈ   

 Мерна листа за одбојник 590 kN; 105мм   

 09 ВАЗДУШНА КОЧНИЦА   

 Протокол о испитивању распореника Est-3e   

 Протокол о испитивању распореника Est-3f   

 Протокол о испитивању распореника Est-3d   

 Мерна листа о испитивању резервоара за ваздух   

 Протокол о испитвиању SAB-DRV регулатора   

 Мерна листа испитивања код предаје кочнице теретних кола у месту прeма UIC-543-1 

 Протокол о испитивању мерног вентила типа DP2-YF за четвороосовна кола  

 11 ПРЕМАЗИ И НАТПИСИ   

 Протокол за детекцију корозионих оштећења   

 Протокол о фазној и завршној контроли антикорозионог премаза  

 20 КОСТУР САНДУКА   

 Мерна листа сандука Tadds вагона  

Мерне листе се по потреби могу споразумно усклађивати или додавати нове на захтев Наручиоца. 

За напред предвиђени обим радова обавезно је поштовање следећих железничких прописа: 

-Правикник  241 о одржавању кола са изменама 

-Упутство за одржавање теглећих и одбојничкијх уређаја 242/5. 

- Упутство за одржавање кочница железничких возила 245. 

- Упутство за оправку осовинских склопова и лежишта 260. 

- Упутство за одржавање окретних постоља типа Y25 i Y27  - 250 

- Упутство о антикорозивној заштити. 

- SRPS EN 15827 

- SRPS EN 15566 

- SRPS EN 15551 

- SRPS EN 15085. 

   Као услов признавања извршене оправке обавезно је попуњавање и следећих образаца према 

Упутству 254 ( Прилог 14). 

- TK - 2 ЕРЦ 

- TK - 2а ЕРЦ 

- TK -  2b ЕРЦ 

- TK - 3 ЕРЦ, ако има промене броја кола 

- ЕРЦ ОБЛ - РО 
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1.2.3. ЗА ПАРТИЈЕ 9 И 10 

ОБИМ РАДОВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ РЕДОВНЕ (ВЕЛИКЕ) ОПРАВКЕ ТЕРЕТНИХ КОЛА ПО 

ГРУПАМА РАДОВА ЗА СЕРИЈУ Hbis (224) 

Теретна кола биће упућена у ремонтну радионицу након потписивања Уговора, прва количина у 

најкраћем могућем периоду, а затим и другу количину узимајући у обзир рок важења Уговора.. 

Предметна кола морају бити комплетна, са свим неопходним деловима и склоповима, уз 

пропратницу Кол-13 и евентуалним примедбама унесених у Кол-4.  

Примопредаја кола ће се извршити код ремонтера ради сачињавања улазног Записника који треба 

да садржи: 

 индивидуални број кола, 

 датум и место последње РО и попис ванредних (текућих) оправака 

 попис недостајућих, оштећених, истрошених и неисправних делова, склопова, уређаја, система 

и стање колског сандука, 

 дебљину точкова мерених изнад граничног жлеба истрошења и мере венаца точкова 

осовинских склопова 

 попис евентуалних урађених модификација/реконструкција 

 датум примопредаје кола од када се рачуна време задржавања кола у РО 

Ремонтер ће услугу РО извршити, уз самосталну набавку свих потребних делова , склопова и 

материјала, по систему „кључ у руке“. 

За радове у процесу РО теретних кола, њихових делова и склопова за које ремонтер није 

оспособљен, ангажоваће кооперанте /специјализоване радионице који морају испуњавати све 

важеће прописе. 

 

01. ТРЧЕЋИ СКЛОПОВИ  И  ОСОВИНСКЕ ВОЂИЦЕ 

1.  ВОДЕЋЕ НОЖИЦЕ 

 Пре задизања кола проверити попречне и уздужне зазоре у свим бројевима кућишта-водећих 

ножица 

 Преглед и премер осовинских вођица, које морају уздужно и попречно бити управне на 

хоризонталну раван постоља као и унакрсне мере 

 По потреби заменити хабајуће делове ножица – вођице 

 Проверит унакрсне мере водећих ножица 

 Преглед спојница вођица 

3.  КУЋИШТА И ЛЕЖАЈЕВИ 

a. Скинути кућиште, извршити растављање лежајева, прање, преглед. 

b. По потреби заменити све хабајуће лимове (манганске плочице) на кућишту 

c. Прегледати исправност лежаја, унутрашњих прстенова и лабиринтског прстена. 

d. Извршити проверу свих геометријских мера. 

e. Прописно подмазати и монтирати. 

f. Поштовати одредбе Упутстава 250 и 260 и SRPS EN12080. 

3.   ОСОВИНСКИ СКЛОПОВИ 

 Поштовати одредбе Упутства 260 i SRPS EN15313 везано за осовинске склопове. 

 Извршити премер осовинских склопова. 

 Извршити ултразвучни преглед осовина. 

 На осовинским склоповима обавезно обавити обраду профила точкова у складу са Упутством 

260 и SRPS EN 13715 и прилогом VII Упутства 250. 

 Извршити проверу свих геометријских мера и измерити електрични отпор (Ω) осовинског 

склопа, а на старим точковима обавезно измерити вредност заосталих напона. 

 Обавезно је да се изврши репрофилисање точкова на пун профил или на неки од међупрофила. 
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 Наручилац посла може послати, по потреби, на замену комплетан половни осовински склоп 

који би Пружалац ремонтовао (извршио репрофилисање моноблок точова) пре уградње на кола,  

 Извршити заштиту моноблок точка термо-отпорном бојом и извршити заштиту средишњег дела 

осовине, поштовати ОУК- Пилог 10 –Додатак 3 – европски каталог визуелног прегледа осовина 

(EVIC). 

4.  ОГИБЉЕЊЕ – ЛИСНАТЕ ОПРУГЕ 

 Раставити систем огибљења и проверити димензију лиснатих опруга. 

 Испитати карактеристику опруга, неисправне заменити. 

 Контрола истрошености отвора чапака 

 Контрола саосности отвора чапака 

 Контрола попречног размака чапака гибњева 

 Провера симетричности чапка гибњева у односу на симетралу осовинских ножица 

 Провера паралелности клизача осовинских ножица 

  5. КОЧНО ПОЛУЖЈЕ 

      а. Предвиђено тачком 9 у обавезном обиму радова из групе 02 - Кочни уређај 

 

02.  КОЧНИ УРЕЂАЈ 

6.  ОБИМ РАДОВА НА КОЧНОМ УРЕЂАЈУ  

Напомена:  Обим радова односи се за сва предвиђена кола за редовну оправку а делови 

текста означени са а),б) или ц) на предметну серију партије у скалду са услугама Јавне 

набавке. .   

 -   делови текста означени са a) односе се на кочницу кола са механичким мењачем кочења 

 -   делови текста означени са b) односе се на кочницу кола са аутоматским       мењачем силе 

кочења 

 -   делови текста означени c) односе се на кочницу кола са аутоматским кочењем  терета 

      - текст без ових ознака односи се на универзалне радове за сва три типа кочнице.  

A - Кочионо полужје и механички уређаји 

a) и c)      Кочно полужје и полужје ручне кочнице прегледати. Проверити опште стање, 

учвршћеност и подешеност полужја и налегање кочионих уметака. Све недостатке  отклонити, као 

и узроке неправилног трошења кочних уметака, односно неправилног налегања (сматра се да 

кочни уложак неправилно належе, тј. бочно штрчи  изван површине котрљања точка, ако његова 

спољашња површина у закоченом стању дође у раван спољашње чеоне површине обода точка). 

Клизне површине и зглобне везе подмазати. Претходно извадити сворњаке. Прекомерно 

истрошене сворњаке и чауре заменити. 

- Носаче кочионих папуча и држаче кочних уметака прегледати. Узроке неправилог налегања о 

друге недостатке отклонити.  Прегледати стање и дебљину кочионих уметака и извршити замену 

ако је дебљина испод прописане или постоји неправилно трошење (ако им је дебљина ако им је 

дебљина на најтањем месту испод 20 mm, ако је услед неправилног трошења разлика дебљине 

уметка   20 mm, ако је вршена обрада или замена точкова, обавезна је уградња нових уметака, као 

и у случају неправилног трошења уметка као последице неправилног налегања).  

- Регулатор кочионог полужја демонтирати, прегледати прегледати граничну полугу и важније 

елементе, оштећене и истрошене делове заменити. 

- Кочно полужје тако подесити да се код кочнице са папучама после потпуног кочења добије 

прописани ход клипа, а после откочивања прописани зазор кочних уметака и површине котрљања 

точка. Отвор у фиксној тачки обртног постиља мора бити тако изабран да се обезбеди потпуно 

искиришћење кочних уметака и при максимално могућем уврнутом вретену регулатора полужја. 

Ручна (притврдна) кочница мора функционисати и при максималном ходу клипа кочног цилиндра. 

- Мењачке уређаје очистити, проверити њихову покретљивост, подмазати и све недостатке 

отклонити. Мењачку кутију мењача силе кочења испитати, оштећене делове заменити или 

заменити оправљеном мењачком кутијом. 

Б - Ваздушни водови, ваздушни резервоари и показивачки уређаји 

- Ваздушне водове издувати после скидања ваздушних уређаја, прегледати у погледу 

недостатака и отклонити их. 
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- Све ваздушне пречистаче, скупљаче кондензата, као и коморе носача распоредника и других 

вентила испразнити и продувати, а филтер  - улошке заменити. 

- Прегледати датум последњег испитивања резервоара са карактеристиком pr x V  1000 или 

заменити испитаним Оштећене или јаче кородиране резервоаре заменити. Прегледати испусну 

славину кондензата, испразнити резервоар преко испусне славине или одвртањем чепа. 

Унутрашњост резервоара проверити просветљавањем и испитати пробним притиском који је за 

50% већи од радног. Потом резервоар издувати, испрскати уљем ради заштите од корозие. Датум 

испитивања утиснути на таблицу резервоара. Носаче резервоара и остале елементе прегледати и 

по потреби оправити. 

- b) Показивачке уређаје празно-товарено, откочено-закочено, очистити, испитати, отклонити 

недостатке и заменити оправљеним. 

В - Кочничке спојнице, цревне везе и чеоне славине 

- Кочничке спојнице главног и напојног вода и цревне гумене везе прегледати. Оштећене или 

престареле заменити. Приликом замене и уградње кочничких спојница главног и напојног вода 

мора се водити рачуна да гумена црева до следеће ревизије не буду старија од 12 година, односно 

да се уграђује гумено црево које није старије од  2 године. Прикључак и спојна глава главног вода 

морају бити обојени црвеном бојом. 

- Држаче кочничких спојница прегледати и недостатке отклонити. 

- Чеоне славине проверити на покретљивост ручице, испитати заптивеност, функционалност и 

пропустност одушног отвора. Неисправне и оштећене заменити оправљеним. 

Г - Кочни цилиндри 

- Кочни цилиндар раставити, очистити унутрашњост цилиндра, проверити истрошеност и 

овалност цилиндра и подмазати. 

- Прегледати и евентуално заменити постојеће гумене манжетне.  

- Очистити, прегледати и подмазати цилиндарску опругу. 

- Комплетирати кочни цилиндар. 

Д - Витални кочиони уређаји 

Виталне кочне уређаје демонтирати са возила и ремонтовати  у Специјализованој радионици за 

оправку виталних кочионих уређеја. 

1 распоредник, 

2 регулатор кочног полужја; 

3 мерни вентили, (b и c)  

4 вентил средњег притиска, (c) 

5 ваздушни вентили за аутоматски мењач силе кочења, (b) 

6 мењач притиска кочнице за аутоматсско кочењe терета – реле вентил, (c) 

7 неповратни вентил (c) 

8 KNICK – вентил (с) 

У случају да на колима недостаје неки од виталних кочних уређаја, што ће се констатовати у 

записницима стања са терена или улазном записнику, Наручилац ће испоручити уређај који ће 

Пружалац оправити и атестирати. 

Ђ - Испитивање заптивености и дејства кочнице 

- Након завршетка прописаних радова на пнеуматском и кочном систему, обавити завршно 

испитивање, у складу са Уп. 245 и снимити дијаграм кочења. 

Виталну кочну опреме за серију кола Hbis (224) може ремонтовати специјализована 

радионица која има саглсност за ремонт од стране наручиоца посла. 

Обавезно заеменљиви делови при ремонту виталних кочних уређаја морају бити 

прозиведени од стране произвођача уређаја. 

 

03.  ТЕГЛЕЋИ УРЕЂАЈ 

7.    ОБИМ РАДОВА НА ТЕГЛЕЋЕМ УРЕЂАЈУ 

 Раставити све делове тегљеника и квачила и темељно их очистити. 

 Проверити мере и исправност куке тегљеника, тегљенице, делове склопа квачила и опруге 

према мерним листама у складу са Упутством 242/5. 

 Извршити ултразвучни преглед куке. 
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 Неисправне делове оправити и заменити. 

 Саставити уређај, подмазати графитном машћу и разрадити. 

 Строго поштовати одредбе Упутства 242/5. 

 

04.  ОДБОЈНИ УРЕЂАЈИ 

8. ОБИМ РАДА НА ОДБОЈНИМ УРЕЂАЈИМА 

 Одбојнике скинути, раставити, све делове темељно очистити, а неисправне заменити. 

 Проверити карактеристике опруге, саставити уређај и  испитати на статичко оптерећење. 

 Одбојнике опремити натписном плочицом према прилогу 64 Упутстваa 242/5 

 Поштовати Упутство 242/5 за наведени обим радова. 

 

05.  ГОРЊИ   СТРОЈ 

9.  ПОСТОЉЕ, ПАТОС, СТРАНИЦЕ И КРОВ 

 Скинути све патоснице; неупотребљиве заменити, употребљиве и нове патоснице 

импрегнирати.  

 Доње постоље прегледати (главне, чеоне, средње и подужне носаче, по потреби исправити и 

темељно очистити прљавштину и корозију) и премерити по мерној листи; 

 Прегледати и довести у исправно стање стубове, степенице, чеоне и бочне и бочне странице, 

придршке, држаче сигнала, заштитне лимове против варничења и друге делове; 

 Поправити оплату и кров на местима оштећења 

 Прегледати и довести у исправно стање костур бочних, чеоних страна и крова, забравних 

механзама и др. 

 Прегледати врата; вођице врата и по потреби поправити оштећења 

 Поставити изолациону (заштитну) траку на доње постоље кола. Извршити обраду ивица даски 

које се мењају и исте уградити у дрвени под дебљине 48 mm,  учврстити завртњима M12 x 80 са 

полуокруглом главом за дрво, извршити заштиту.  

 

06. АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА 

Ово упутство односи се на антикорозивну заштиту теретних кола у редовној оправци. 

Основне напомене: антикорозивна заштита на колима Hbis не обавља се на алумујумским 

страницама и вратима, већ само на чеоним страницама и крову. 

Технологија заштите од корозије, коју прописује произвођач премазних средстава, мора  да 

буде оверена  од стране Купца, и да буде у складу са корозивном категоријом железнице 

према стандарду ISO 12944. 

 Техничко упутство рађено је према прописима UIC 842-1; UIC 842-2; UIC 842-3; UIC 842-4; и 

UIC 842-6 која су усвојенана на Скупштини ЗЈЖ, априла 1980. године, као једини важећи стандард 

за извођење антикорозивне заштите на железничким возилима, као и на бази сагледавања 

техничких могућности ремонтних радионица. 

 Техничко упутство садржи следећа поглавља:  

1. Упутство о детекцији и оцени степена корозионих оштећења. 

2. Упутство о припреми површине пре наношења антикорозивних премаза. 

3. Упутство о начину извођења антикорозивне заштите. 

4. Упутство за исписивање натписа на колима. 

5. Контрола изведених радова.  

6. Мере заштите.  

7. Прилози: 

- Протокол за детекцију корозионих оштећења. 

- Протокол за фазну и завршну контролу извођења антикорозивне заштите. 

1. ДЕТЕКЦИЈА И ОЦЕНА СТЕПЕНА КОРОЗИОНИХ ОШТЕЋЕЊА 

  Не улазећи детаљно у све узрочнике који могу изазвати корозиона оштећења  теретних кола 

(начин експлоатације, врста и облик терета, атмосферска загађења, метеоролошки утицаји, 

квалитет и избор антикорозивне заштите итд.) у експлоатацији и одржавању теретних кола могу 

се уочити следеће главне групе оштећења:. 
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- општа корозија, 

- локална корозија која се манифестује као корозија у процепу и скривене рупе. 

1.1.1. Општа корозија 

 Ова врста корозије код теретних кола се углавном јавља на великим површинама као последица 

неодговарајућег квалитета лимова, непрописне заштите,  или површине у току експлоатације 

(ванредни догађаји). 

1.1.2. Корозија у процепу 

 Ова врста корозије јавља се у уским процепима насталим на филму система заштите због лоше 

припремљености површине и неадекватног наношења премаза, што доводи до пуцања филма и 

стварања процепа. Корозија у процепу условљена је влагом која се овде дуже задржава. Ова врста 

корозије може се јавити и код кутијастих носача када нису заштићени од утицаја продора воде. 

Код тачкасто заварених лимова долази до појаве малих џепова, који, уколико нису прописно 

заштићени, постају места корозије у процепу. 

1.1.3. Скривене рупе 

 Јављају се када се заштита кола оштети ударцем неког чврстог предмета (камен, угаљ, 

туцаник). 

1.2. Периодичност, начин и места прегледа 

1.2.1. Периодичност прегледа 

 Преглед теретних кола за откривање оштећења насталих корозијом обављају се увек када се 

кола нађу у редовној оправци. 

1.2.2. Начин прегледа 

 Корозиона оштећења теретних кола утврђују се: 

     - Визуелним прегледом свих отворених површина 

     - Подесним инструментом на недоступним и затвореним површинама (индустријски 

ендоскоп).  

 1.2.3. Места прегледа 

     Места за преглед код теретних кола у циљу откривања оштећења оштећених површина 

корозијом су: 

  - Рам сандука  

  - Кутијасти носачи 

  - Површине у области тачкастог заваривања 

  - Површине на местима састава: метал  - дрво 

1.3. Критеријум за оцену 

   Критеријум за оцену насталог оштећења система заштите теретних кола односно зачетка и 

појаве корозије, заснива се на утврђивању следећих појава: 

   - Местимичне напрслине филма (процепи система заштите до метала) 

   - Местимична подклобученост завршног премаза или целог система 

   - Местимична оштећења у облику отпалих делова слоја заштите.  

     

2. ПРИПРЕМА ПОВРШИНЕ ПРЕ АНТИКОРОЗИВНЕ ЗАШТИТЕ 

 Настала корозија на металним деловима оштећеног система и антикорозивна заштита на 

колима уклања се: 

 - Механичким третирањем површине 

 - Хемијским третирањем површине 

2.1. Механичко третирање површине захваћене корозијом 

 Површина захваћена корозијом може се чистити: 

 - Абразивом сачмарење 

 - Брушењем 

2.1.1. Сачмарење 

 Поступак сачмарења код местимичних оштећења обавља се преносним уређајем за 

сачмарење који може да се користи у самом погону где се раде и остале операције оправака, 

обзиром да се сачма из пиштоља не растура. За оштећење површине система заштите већа од 50% 

целокупне површине, сачмарењем се кида цео систем заштите и у исто време врши припрема 

површине за наношење система заштите. За овакав поступак користе се коморе - сачмаре. 
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  Скидање старих премаза може се извести и хемијским средствима (у случају када нема 

сачмаре), а затим по једном од поступака за припрему површине извршити припрему исте. 

        Карактеристике сачме у односу на дебљину лима су следеће. 

          

       Врста сачме 

        

       Величина зрна 

             

           Примедба 

1. Сачма са оштрим  Подесна за дебеле 

оксидне слојеве а) Од ливеног гвожђаa 0.4 - 1 mm 

б) Од сечене жице 0.4 - 1 mm 

2.Oкругла сачма  Подесна за дебеле 

оксидне слојеве  Сачма од челика 0.5 - 1 mm 

3. Мешавине сачме  Нарочито подесна за 

танке лимове Величина 1 и 2  

         После обраде сачмом, површине морају да се очисте четком и отпраше усисавањем. 

Оштећена површина овим поступком мора да одговара квалитету Sa2 1/2 (метално чист) који 

представља степен шведске скале корозије, дефинисан шведским стандардом   

SIS 055900. 

Сачмарење (пескарење) површина се обавља по потреби уз сагласност наручиоца посла. 

2.1.2. Механичко отклањање корозије брушењем 

  Танки, већ изравнани лимови који би могли да се деформишу набацивањем абразива и 

делови малих мера, могу да се ослободе корозије брушењем помоћу тањирастих тоцила и 

изменљивих абразивних тоцила (дискова) која имају гранулацију између 60 и 80. 

 Груби предмети са већим наслагама корозије, брусе се на суво са већом гранулацијом 

тоцила, док се тање наслаге корозије брусе уз квашење и са финијом  гранулацијом тоцила. 

 Површина мора да одговара степену шведске скале корозије, квалитет St3. 

 Могу се употребити и ротационе електричне брусилице са абразивним папиром гранулације 

између 60 и 80. 

2.1.2.1. Дозвољава се поступак уклањања лиснате корозије дебљине до 3mm металном четком, 

длетом или чекићем, а уколико је дебљина настале корозије преко ове границе, онда се са тим 

делом поступа према важећим прописима. 

2.1.2.2. Забрањени поступци за уклањање корозије (рђе) су стругањем и пламеном. 

2.2. Хемијско отклањање корозије 

 Хемијско уклањање корозије (рђе) дозвољено је само  у следећим случајевима: 

 - Припремање површине малих делова по поступку уроњавања 

 - Уклање мрља прашкасте корозије 

- Уклањање коварине настале повлчаћењем топлоте, ако не може да се уклони брушењем или 

обрадом сачмом. 

. Поступак примене оваквог средства је следећи: 

 На одмашћену површину или склоп средство се наноси четком или прскањем. Након 

деловања од око 40 минута, површина на којој се налазило средство испира се водом, или не, у 

зависности од средства које се примењује. Код примене хемијских средстава водити рачуна о 

хигијенско заштитним мерама: наочаре, обућа, добра вентилација. 

2.3. Одмашћивање 

 Пре сваког рада на премазивању, а после припреме површина по неком од поступака, 

површине морају да се ослободе свих нечистоћа (уље, маст, итд). 

  Због тога се површине најпре ослободе наслага уља или масти помоћу чистих и сувих крпа 

или папиром за чишћење, а затим се чисте средствима за одмашчивање као што су  1-1-1 

трихолоретан, ваитспринт и други производи сличног дејства. 

2.4. Поступак отклањања корозије након оцене оштећења 

  Према наведеним врстама појава у тачки 3, предузима се следећи поступак. 

2.4.1. Уколико су утрврђене појаве, "напрслина филма система заштите" или „подклобученост“ 

истог до метала потребно је исте  површине у облику квадрата или правоугаоника обрадити на 

следећи начин: 
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 - Засечен правоугаоник односно квадрат оштећене површине скинути шпахтлом до метала и 

околне исправне заштите. 

 - Површину огољеног метала очистити до металног сјаја (метално чисто): 

  a. Механичким  путем: брусилица или метална четка  

  б. Хемијским путем: средства за скидање корозије. 

  - У року од  4 часа нанети основно антикорозивно средство. 

  - Након сушења од 12 часова на собној температури, нанети остале премазе који су 

адекватни постојећим на возилу. 

2.4.2. Уколико је констатована појава "подклобученост завршног премаза" онда се скида 

шпахтлом само завршни премаз, површина се благо избруси, одмасти, а затим танак слој међу 

премаза (40mm) и завршног премаза у нијанси, према RAL тон карти. 

2.4.3. Код оштећења система заштите када корозија основног материјала обухвата више од 50% 

целокупне површине теретних кола, врши се темељна заштита кола односно скида се сва  стара 

заштита сачмарењем или хемијским средством, а затим наноси цео систем заштите према 

одредбама UIC 842-3; UIC 842-4 и UIC 842-6. 

3. ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК АНТИКОРОЗИВНЕ ЗАШТИТЕ 

 Након отклањања корозије, прашине и одмашћивања површине, приступа се наношењу 

заштитних премаза по редоследу у систему антикорозионе заштите. Независно од тога о ком 

критеријуму се ради обухваћеним у поглављу 1. тачка 3. технолошки поступак наношења премаза 

и услови за рад су исти. 

3.1. Технолошки услови при наношењу премазних средстава 

3.1.1. Наношење и сушење разних премазних средстава врши се у затвореној просторији при 

температури од минимум +12 
о
С за једнокомпонентне системе. 

3.1.2. За наношење двокомпонентних премазних средстава температурa просторије мора бити  + 

18 
о
С минимум . 

3.1.3. Ни у ком случају није дозвољена појава кондензоване воде на површинама за премазивање. 

Слојеви који долазе један за другим у систему заштите морају се наносити тако да се возило не 

извлачи из просторије. Ипак, када овај пороцес рада није могућ, возила се смеју извлачити напоље 

између наношења два узастопна слоја, само под условом да  је премазно средство достигло степен 

сушења "сув на додир". 

3.1.4. Слојеви премазних средстава наносе се по једном или више поновљених ниже наведених 

поступака: 

  - Пиштољем или четком за основно антикорозионо средство и међупремаз. 

  - Четком или пиштољем за завршни премаз код местимичне оправке. 

  - Прскањем пиштољем са ваздухом за завршни премаз или 

  - Прскањем натпритиском без ваздуха (систем AIRLESS ) за завршни премаз. 

3.1.5. У случају када се користе двокомпонентни премази, треба водити рачуна о времену 

предреакције и о времену употребљивости мешавине ("Pot life") које назначује произвођач 

премазног средства. 

3.1.6. Двокомпонентна премазна средства, морају се мешати у тачној сразмери. 

3.2. Технолошки поступак наношења премазних средстава 

3.2.1. Независно од тога да ли се ради местимична поправка система заштите или темељна 

заштита кола, технолошки поступак припреме површине и наношења премазних средстава је исти. 

  Поступак је следећи: 

   a) Одмашћивање и припрема површине 

   б) Наношење основног антикорозивног премаза 

   в) Наношење међупремаза 

   г) Наношење завршног премаза. 

3.2.2. За добијање добрих резултата у наношењу премазних средстава мора се спровести следеће: 

  - Корозија мора потпуно да се одстрани са метлне површине 

  - Пре наношења основног антикорозивног премаза, третирана површина мора бити  

             потпуно сува, и  то не само по отвореним површинама него пре свега у процепима. 

            - Основно антикорозивно премазно средство мора бити нането у року од 4  часа      

              након припреме површине 
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  - Површине претходно премазаних делова са приступним прљавим местима од   

             масти, заваривања, зноја, морају поре наношења премаза бити очишћене и  

             одмашћене 

  - Строго мора да се поштује време сушења појединачних слојева у поступку  

             наношења  (Прилог бр. 7 Протокол 2.) 

  - Строго мора да се поштују дебљине сувог филма нанетих премазних средстава  (Прилог 

бр. 7 Протокол 2.) 

3.3. Местимична заштита корозионих површина 

3.3.1. Примењено премазно средство за местимичну заштиту мора да буде истог типа као и оно 

које се већ налази на колима. 

        Провера: на чеоним странама теретних кола налази се ознака за примењен систем а према JŽ 

TO.003 и GO:A, , P - полиуретански: E-eпокси или Хлорокаучук. 

3.3.2. Није дозвољено вршити местимичну оправку заштитним средством различитог типа од оног 

који се већ налази на колима. 

3.3.3. После извршене припреме површине нанети основни премаз. 

3.3.4. Наношење основног премаза мора се обавити у року од 4 часа, од тренутка када је припрема 

површине завршена. 

3.3.5. Уколико се време од 4 часа прекорачи, припрема површине се мора поново извести. 

3.3.6. Наношење основног премаза се врши четком. 

3.3.7. Наносе се два слоја основног премаза: по вертикали један слој. По хоризонтали други слој. 

3.3.8. Временски размак између наношења првог и другог слоја износи „сув на додир“. 

3.3.9. Пожељно је да први и други слој буду различито тонирани ради лакше контроле квалитета 

наношења. 

3.3.10. Наношење следећег премаза може да уследи тек након сушења задњег слоја из претходног 

премаза од мин. 12 часова, или мање од 12 часова у зависности од врсте премазног средства, а 

како је дато у прилогу 2. 

3.3.11. Међупремаз се наноси на претходно нанешено и суво основно премазно средство.  

3.3.12. Наношење се изводи четком  јер се ради о местимичним оштећењима. 

3.3.13. Завршни премаз се наноси у два слоја. 

3.3.14. Временски размак између наношења првог и другог слоја завршног премаза износи „сув на 

додир“. 

3.3.15. Уколико местимична оштећења површине прелазе 10% од укупне површине сандука или 

крова, онда се после урађених местимичних оштећења основним премазом и међупремазом. 

3.3.16. Завршни премаз наноси у два слоја , са временским размаком наношења између премаза  

"сув на дидир". (Проба са диском пречника  22 mm од целулоидног папира за куцање на машини, 

стављен преко премаза и оптерећен са  200 gr. Не сме да се залепи).  

3.3.17. Завршни премаз наноси се на претходно потпуно сув међупремаз, односно после сушења 

међупремаза према прилоду 2. 

3.4. Заштита површина елемената постоља 

3.5.1. Све горње површине металних делова које долазе у додир са дрвеним подом морају бити 

изоловане специјалним заштитним тракама истог типа.Траке се тако постављају да за око  10 mm  

прелазе ивице делова који се заштићују. 

3.5.2. Када се примењује две траке, за нарочито широке профиле треба да се предвиди 

преклапање. 

3.5.3. Битуменске траке се наносе директно на битуменско премазно средство, док се винилне 

траке лепе после наношења комплетног система. 

3.5.4. Вазелином импрегнисане текстилне траке са слојем винила постављају се директно на 

основно антикорозионо премазно средстрво. 

3.5.5. Наношење је у зависности од природе заштитне траке. 

3.5. Делови који се не премазују 

 Не смеју се премазивати следећи делови: 

- Бочне површине обруча односно моноблок точка 

- Површине котрљања точкова  
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- Клизни или навојем предвиђени функционални делови 

- Уметци папуча, кочне папуче и кочни дискови, делови уређаја који морају бити заштићени 

- Површина одбојних плоча 

- Осовине  

- Плоче моноблок точкова  

4. ИСПИСИВАЊЕ НАТПИСА 

4.1. Технички услови рада 

4.1.1. Исписивање ознака и натписа изводи се у затвореном простору при температури ваздуха од 

најмање  +12 C
о
  и релативној влажности

 
 највише до do 75%. 

4.1.2. Уколико овај услов не може да се задовољи  (заузетости колосека због других радова) 

исписивање натписа и ознака може да се изведе и на отвореном простору само под условом да је 

време суво и да су задовољени услови из 1.1. 

4.1.3. Нанети натписи и ознаке у условима 1.1. или 1.2. морају да се суше најмање 12 часова у 

условима температуре и влажности  из 1.1.  

4.2. Материјал за натписе 

4.2.1. Завршно премазно средство које одговара оном на колима (алкаидно, хлоркаучук, епокси) и 

служи за покривање старог (оштећеног) натписа или ознаке. Нијансе завршних премаза су  RAL 

9006 или RAL 9005 у зависности од типа кола и основне документације. 

4.2.2. Премазна средства за натписе на бази: 

 - алкидних смола 

 - полиуретанских смола 

 - епокси смола 

 - хлоркаучук смола 

4.2.3. Премазна средства за натписе на бази алкидних смола наносе се сито-штампом преко 

завршног слоја на сандуку кола који је на бази алкидно, полиуретанског, епокси или хлоркаучук 

премаза. 

4.2.4. Премазна средства за натипс на бази полиуретанских, епокси или хлоркаучук смола наносе 

се путем шаблона на истородној подлози  (нпр. Полиуретан на полиуретанску основу итд.). 

4.2.5. Разређивач који се користи мора бити у складу са препоруком произвођача боја. 

4.2.6. Средство за одмашћивање (као у поглављу о припреми површине пре антикорозивне 

заштите). 

5. КОНТРОЛА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 Контрола која се обавља односи се на: 

 - контролу припреме површине пре премазивања, 

 - контролу наношења премазних средстава,  

 - контртолу натписа. 

5.1. Контрола припреме површине 

5.1.1. Представник Наручиоца проверава да ли је припрема површине теретних кола и његовиг 

градивних елемената, односно очишћених места обављена према прописима о припреми 

површине  (протокол прилог бр. 2). 

5.1.2. Контрола се врши визуелним прегледом. 

 Упоређује се са изгледом површине дате шведским стандардом SIS 055900 квалитета Sa 2 1/2 

(метално чист) за сачмарене површине,  St3 за механичко чишћење брусилицом, металном четком 

или  хемијским средством. 

5.2. Контрола наношења премазних средстава 

5.2.1. КПО проверава  да ли постоје уверења о квалитету за испоручене премазе са којима су 

рађена кола. 

5.2.2. Уверење о квалитету мора да садржи да премаз задовољава техничке услове  

UIC 842-1, односно да задовољава 2.15., 2.16, 2.25, 2.26, 2.24, 2.42, 2.29, 2.314, 2.28. ове објаве. 

5.2.3. КПО проверава  да ли је основни премаз нанет у року од 4 часа, као и да ли је у моменту 

наношења сваког следећег слоја премазног средства, претходни слој потпуно сув. 
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5.2.4. КПО проверава да ли су сви делови кола,  посебно избочине, углови и делови којима се 

касније не може прићи, добити предвиђене системе заштите.Посебно је важно за темељну 

заштиту. 

5.2.5. КПО проверава  да ли су поштоване дебљине сувих слојева које су дате у Протоколу бр. 2. 

 Ова контрола се обавља сондирањем у тачкама које утврди представник Наручиоца. 

Дебљина  слоја сувог премазног средства мери се у милимикронима. Најпогоднији инструмент је 

"ЕЛЕКТРОМЕТАР" – који ради на принцупу промена магнетног флукса од дебљине слоја 

антикорозивне заштите. 

5.2.6. КПО контролише визуелно, добар изглед нанетих премазних средстава и нијансе боје са 

оном одобреном а прека  RAL карти. 

5.2.7. КПО проверава да ли су стављене све ознаке и натписи предвиђени стандардом JŽS TO.003 

за теретна кола. 

 

07. ИСПИСИВАЊЕ ОЗНАКА 

По извршеној заштити и бојењу исписати натписе и ознаке према ЈЖС ТО - 003. са бојама  које 

задовољавају услове из објаве UIC 842 - 4 тј. Сходно Упутству о антикорозивној заштити. Прилог 

бр. 5 овог Анекса.  

 

08. ЗАВРШНИ РАДОВИ 

Извршити завршни преглед, вагање, примопредају кола и израдити техничку документацију према 

тачки . овог прилога. 

 

09. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За извршене радове обавезно је попуњавање и израда следеће техничке документације: 

00 ОПШТИ РАДОВИ   

Мерна листа вагања вагона .   

01 ТРЧЕЋИ СКЛОП (НОЖИЦЕ, ОСОВИНСКИ СКЛОП, ЛЕЖИШТА И  КУЋИШТА)   

Мерна листа осовинског склопа са извршеним УЗ,  унутрашњим заосталим напонима и омским 

отпором.  

Мерна листа кућишта   

Мерна листа радијалног зазора лежишта   

Мерна листа лабиринтског прстена  

Мерна листа вођица и попречно-уздужних зазора за двоосовна кола  

Мерна листа лиснатих гибњева   

02 ВАЗДУШНА КОЧНИЦА   

Протокол о испитивању распоредника Est-3e   

Протокол о испитивању распоредника a Est-3f   

Протокол о испитивању распоредника Est-3d   

Мерна листа  о испитивању резервоара за ваздух   

Протокол о испитивању SAB-DRV регулатора   

Мерна листа  испитивања код предаје кочнице кола у месту прeма UIC-543-1  

Протокол о испитивању мерног вентила типа DP2-YF за двоосовна кола  

03 ТЕГЛЕЋИ УРЕЂАЈ   

Мерна листа вучне куке  типа Б  

Мерна листа компоненти квачила   

04 ОДБОЈНИЧКИ УРЕЂАЈ   

Мерна листа за одбојник 590 kN; 105мм 

Мерна листа положаја одбојно- теглећег уређаја за двоосовна кола 

05 ГОРЊИ СТРОЈ 

Мерна листа  постоља Hbis теретних koла  

Мерна листа сандука Hbis кола 

06  ПРЕМАЗИ И НАТПИСИ   

Протокол  за детекцију корозионих оштећења   

Протокол o фазној и завршној контроли антикорозивног премаза 
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Мерне листе се по потреби могу споразумно усклађивати или додавати нове на захтев Наручиоца. 

За напред предвиђени обим радова обавезно је поштовање следећих железничких прописа: 

- Правилник RIV 2000 и AVV 2007. 

- Правикник  241 о одржавању кола са изменама 

-Упутство за одржавање теглећих и одбојничких уређаја 242/5. 

- Упутство за одржавање кочница железничких возила 245. 

- Упутство за оправку осовинских склопова и лежишта 260. 

- Упутство о антикорозивној заштити. 

- Општи уговор о коришћењу кола (ОУК) 

   Као услов признавања извршене оправке обавезно је попуњавање и следећих образаца према 

Упутству 254 ( Прилог 14). 

o TK - 2 ЕРЦ 

o TK - 2а ЕРЦ 

o TK - 3 ЕРЦ , ако има промене броја кола 

o ЕРЦ ОБЛ - РО 
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1.2.4. ЗА ПАРТИЈУ 11 

ОБИМ РАДОВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ РЕДОВНЕ (ВЕЛИКЕ) ОПРАВКЕ ТЕРЕТНИХ КОЛА ПО 

ГРУПАМА РАДОВА ЗА СЕРИЈУ Faccs (699) 

Теретна кола биће упућена у ремонтну радионицу након потписивања Уговора, прва количина у 

најкраћем могућем периоду, а затим и другу количину узимајући у обзир рок важења Уговора. 

Предметна кола морају бити комплетна, са свим неопходним деловима и склоповима, уз 

пропратницу Кол-13 и евентуалним примедбама унесених у Кол-4.  

Примопредаја кола ће се извршити код ремонтера ради сачињавања улазног Записника који треба 

да садржи: 

 индивидуални број кола, 

 датум и место последње РО и попис ванредних (текућих) оправака 

 попис недостајућих, оштећених, истрошених и неисправних делова, склопова, уређаја, система 

и стање колског сандука, 

 дебљину точкова мерених изнад граничног жлеба истрошења и мере венаца точкова 

осовинских склопова 

 попис евентуалних урађених модификација/реконструкција 

 датум примопредаје кола од када се рачуна време задржавања кола у РО 

Ремонтер ће услугу РО извршити, уз самосталну набавку свих потребних делова , склопова и 

материјала, по систему „кључ у руке“. 

За радове у процесу РО теретних кола, њихових делова и склопова за које ремонтер није 

оспособљен, ангажоваће кооперанте /специјализоване радионице који морају испуњавати све 

важеће прописе. 

 

01. ОБРТНО ПОСТОЉЕ  Y 25  

• Обртна постоља ремонтовати у складу да Упутством 250 и SRPS EN 15827 

1.  АМОРТИЗЕРИ  „ЛЕНОИР“ 

 Пре дизања кола проверити зазор „c“ између свих капа опруга и клизница ради довођења у 

дозвољене мере, а такође проверити и зазоре „а“ и „b“. 

2. КУЋИШТА И ЛЕЖАЈЕВИ 

 Скинути кућиште, извршити растављање лежајева, прање, преглед. 

 По потреби заменити све хабајуће лимове (манганске плочице) на кућишту 

 Прегледати исправност лежаја, унутрашњих прстенова и лабиринтског прстена. 

 Извршити проверу свих геометријских мера. 

 Прописно подмазати и монтирати. 

 Поштовати одредбе Упутстава 250 и 260 и SRPS EN12080. 

3.   ОСОВИНСКИ СКЛОПОВИ 

 Поштовати одредбе Упутства 260 i SRPS EN15313 везано за осовинске склопове. 

 Извршити премер осовинских склопова. 

 Извршити ултразвучни преглед осовина. 

 На осовинским склоповима обавезно обавити обраду профила точкова у складу са Упутством 

260 и SRPS EN 13715 и прилогом VII Упутства 250. 

 Извршити проверу свих геометријских мера и измерити електрични отпор (Ω) осовинског 

склопа, а на старим точковима обавезно измерити вредност заосталих напона. 

 Обавезно је да се изврши репрофилисање точкова на пун профил или на неки од међупрофила. 

 Наручилац посла може послати, по потреби, на замену комплетан половни осовински склоп 

који би Пружалац ремонтовао (извршио репрофилисање моноблок точова) пре уградње на кола,  

 Извршити заштиту моноблок точка термо-отпорном бојом и извршити заштиту средишњег дела 

осовине, поштовати ОУК- Пилог 10 –Додатак 3 – европски каталог визуелног прегледа осовина 

(EVIC). 
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  4.  ОГИБЉЕЊЕ - ЗАВОЈНЕ ОПРУГЕ  

 Раставити систем огибљења и проверити димензију опруга. 

 Испитати карактеристику опруга, неисправне заменити. 

 Извршити потребно упаривање опруга. 

 Поштовати одредбе Упутства 250 и SRPS EN 13298 

  5  РАМ 

 Извршити прање и чишћење. 

 Извршити растављање склопова окретних постоља. 

 Извршити визуелни прглед и контрола мера према мерним листама. 

 Заменити, по потреби, хабајуће лимове (манганске плочице) на раму (клизници) oбртног 

постоља. 

 Заменити, по потреби, рукавце на капама опруга и клизницама oбртног постоља.  

 Извршити површинску заштиту и уградњу везица за уземљење. 

 Поштовати одредбе Упутства 250. 

  6. КОЧНО ПОЛУЖЈЕ 

      а. Предвиђено тачком 9 у обавезном обиму радова из групе 02 - Кочни уређај 

  7. ОБРТНА ШОЉА 

 Раставити све делове, темељно их очистити и визуелно прегледати, неисправне делове 

заменити. 

 Проверити стање и мере самоподмазујућег пластичног уметка (неисправни заменити новим). 

 Саставити делове окретне шоље.  

 

  8. БОЧНИ КЛИЗАЧИ 

 Растављање склопа бочног клизача. 

 Контрола склопа огибљеног (еластичног) бочног клизача (обавезно заменити неметалне 

самоподмазујуће уметке). 

 Друге неисправне делове оправити или заменити. 

 Саставити склоп, строго поштовати одредбе Упутства 250. 

 

02.  КОЧНИ УРЕЂАЈ 

9.  ОБИМ РАДОВА НА КОЧНОМ УРЕЂАЈУ  

Напомена:  Обим радова односи се за сва предвиђена кола за редовну оправку, а делови 

текста означени са а),б) или ц) на предметну серију партије услуге Јавне набавке..  

 -   делови текста означени са a) односе се на кочницу кола са механичким мењачем кочења 

 -   делови текста означени са b) односе се на кочницу кола са аутоматским       мењачем силе 

кочења 

 -   делови текста означени c) односе се на кочницу кола са аутоматским кочењем  терета 

 - текст без ових ознака односи се на универзалне радове за сва три типа кочнице.  

A - Кочионо полужје и механички уређаји 

a) и c)      Кочно полужје и полужје ручне кочнице прегледати. Проверити опште стање, 

учвршћеност и подешеност полужја и налегање кочионих уметака. Све недостатке  отклонити, као 

и узроке неправилног трошења кочних уметака, односно неправилног налегања (сматра се да 

кочни уложак неправилно належе, тј. бочно штрчи  изван површине котрљања точка, ако његова 

спољашња површина у закоченом стању дође у раван спољашње чеоне површине обода точка). 

Клизне површине и зглобне везе подмазати. Претходно извадити сворњаке. Прекомерно 

истрошене сворњаке и чауре заменити. 

- Носаче кочионих папуча и држаче кочних уметака прегледати. Узроке неправилог налегања о 

друге недостатке отклонити.  Прегледати стање и дебљину кочионих уметака и извршити замену 

ако је дебљина испод прописане или постоји неправилно трошење (ако им је дебљина ако им је 

дебљина на најтањем месту испод 20 mm, ако је услед неправилног трошења разлика дебљине 

уметка   20 mm, ако је вршена обрада или замена точкова, обавезна је уградња нових уметака, као 

и у случају неправилног трошења уметка као последице неправилног налегања).  
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- Регулатор кочионог полужја демонтирати, прегледати прегледати граничну полугу и важније 

елементе, оштећене и истрошене делове заменити. 

- Кочно полужје тако подесити да се код кочнице са папучама после потпуног кочења добије 

прописани ход клипа, а после откочивања прописани зазор кочних уметака и површине котрљања 

точка. Отвор у фиксној тачки обртног постиља мора бити тако изабран да се обезбеди потпуно 

искиришћење кочних уметака и при максимално могућем уврнутом вретену регулатора полужја. 

Ручна (притврдна) кочница мора функционисати и при максималном ходу клипа кочног цилиндра. 

- Мењачке уређаје очистити, проверити њихову покретљивост, подмазати и све недостатке 

отклонити. Мењачку кутију мењача силе кочења испитати, оштећене делове заменити или 

заменити оправљеном мењачком кутијом. 

Б - Ваздушни водови, ваздушни резервоари и показивачки уређаји 

- Ваздушне водове издувати после скидања ваздушних уређаја, прегледати у погледу 

недостатака и отклонити их. 

- Све ваздушне пречистаче, скупљаче кондензата, као и коморе носача распоредника и других 

вентила испразнити и продувати, а филтер  - улошке заменити. 

- Прегледати датум последњег испитивања резервоара са карактеристиком pr x V  1000 или 

заменити испитаним Оштећене или јаче кородиране резервоаре заменити. Прегледати испусну 

славину кондензата, испразнити резервоар преко испусне славине или одвртањем чепа. 

Унутрашњост резервоара проверити просветљавањем и испитати пробним притиском који је за 

50% већи од радног. Потом резервоар издувати, испрскати уљем ради заштите од корозие. Датум 

испитивања утиснути на таблицу резервоара. Носаче резервоара и остале елементе прегледати и 

по потреби оправити. 

- b) Показивачке уређаје празно-товарено, откочено-закочено, очистити, испитати, отклонити 

недостатке и заменити оправљеним. 

В - Кочничке спојнице, цревне везе и чеоне славине 

- Кочничке спојнице главног и напојног вода и цревне гумене везе прегледати. Оштећене или 

престареле заменити. Приликом замене и уградње кочничких спојница главног и напојног вода 

мора се водити рачуна да гумена црева до следеће ревизије не буду старија од 12 година, односно 

да се уграђује гумено црево које није старије од  2 године. Прикључак и спојна глава главног вода 

морају бити обојени црвеном бојом. 

- Држаче кочничких спојница прегледати и недостатке отклонити. 

- Чеоне славине проверити на покретљивост ручице, испитати заптивеност, функционалност и 

пропустност одушног отвора. Неисправне и оштећене заменити оправљеним. 

Г - Кочни цилиндри 

- Кочни цилиндар раставити, очистити унутрашњост цилиндра, проверити истрошеност и 

овалност цилиндра и подмазати. 

- Прегледати и евентуално заменити постојеће гумене манжетне.  

- Очистити, прегледати и подмазати цилиндарску опругу. 

- Комплетирати кочни цилиндар. 

Д - Витални кочиони уређаји 

Виталне кочне уређаје демонтирати са возила и ремонтовати  у Специјализованој радионици за 

оправку виталних кочионих уређеја. 

1. распоредник, 

2. регулатор кочног полужја; 

3. мерни вентили, (b и c)  

4. вентил средњег притиска, (c) 

5. ваздушни вентили за аутоматски мењач силе кочења, (b) 

6. мењач притиска кочнице за аутоматско кочењe терета – реле вентил, (c) 

7. неповратни вентил (c) 

8. KNICK – вентил (с) 

У случају да на колима недостаје неки од виталних кочних уређаја, што ће се констатовати у 

записницима стања са терена или улазном записнику, Наручилац ће испоручити уређај који ће 

Пружалац оправити и атестирати. 

 



125 од 135 

Ђ - Испитивање заптивености и дејства кочнице 

-     Након завршетка прописаних радова на пнеуматском и кочном систему, обавити завршно 

испитивање, у складу са Уп. 245 и снимити дијаграм кочења. 

Виталну кочну опреме за серију кола Faccs (699) може ремонтовати специјализована 

радионица која има сагласност за ремонт од стране наручиоца посла. 

Обавезно заеменљиви делови при ремонту виталних кочних уређаја морају бити 

прозиведени од стране произвођача уређаја. 

 

03.  ВУЧНИ УРЕЂАЈ 

10.    ОБИМ РАДОВА НА ВУЧНОМ УРЕЂАЈУ 

 Раставити све делове тегљеника и квачила и темељно их очистити. 

 Проверити мере и исправност куке тегљеника, тегљенице. Делове склопа квачила и опруге 

према мерним листама у складу са Упутством 242/5 i SRPS EN 15566. 

 Извршити ултразвучни преглед куке. 

 Неисправне делове оправити и заменити. 

 Саставити уређај, подмазати графитном машћу и разрадити. 

 Строго поштовати одредбе Упутства 242/5. 

 

04.  ОДБОЈНИ УРЕЂАЈИ 

11.  ОБИМ РАДА НА ОДБОЈНИМ УРЕЂАЈИМА 

 Одбојнике скинути, раставити, све делове темељно очистити, а неисправне заменити. 

 Проверити карактеристике опруге, саставити уређај и  испитати на статичко оптерећење. 

 Поштовати Упутство 242/5 i SRPS EN 15551 за наведени обим радова. 

 

05.  ГОРЊИ СТРОЈ 

12. ПОСТОЉЕ КОЛА 

 Темељно очистити прљавштину и корозију са доњег постоља; 

 Проверити исправност обртне шоље и централног сворњака и поправити или заменити; 

 Прегледати постоље и довести у исправно стање по мерној листи; 

 Прегледати и довести у исправно стање степенице, рукодрже, држаче сигнала, куке и остале 

припадајуће делове; 

 Обојити постоље и саставне делове. 

 

13. САНДУК КОЛА 

 Темељно очистити прљавштину и корозију; 

 Проверити геометрију сандука; 

 Прегледати сандук, евентуална оштећења довести у исправно стање. 

 

18. МЕХАНИЗАМ ЗА ОТВАРАЊЕ ЗАСУНА 

a. Демонтирати механизам, све делове очистити, проверити исправност, оштећене делове 

поправити или заменити новим; 

b. Подмазати механизам и монтирати га; 

c. Проверити функционалност механизма. 

 

19. ЗАСУНИ ЗА ИСТОВАР 

a. Темељно очистити прљавштину и корозију; 

b. Проверити геометрију; 

c. Прегледати засун, евентуална оштећења довести у исправно стање; 

d. Проверити заптивне елементе и по потреби заменити новим; 

e. Таруће површине подмазати; 

f. Проверити функционалност и заптивност. 

20. УЗЕМЉЕЊЕ 

a. Демонтирати, прегледати и оштећене елементе заменити новим; 
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b. Монтирати уземљење. 

Напомена: 

Заваривачке радове на теретним колима изводити у складу са скупом стандарда SRPS EN 

15085. 

 

06. АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА без пескарења 

Ово упутство односи се на антикорозивну заштиту теретних кола у редовној оправци. 

Технологија заштите од корозије, коју прописује произвођач премазних средтава, мора  да 

буде оверена  од стране Купца, и да буде у складу са корозивном категоријом железнице 

према стандарду ISO 12944. 

 Техничко упутство рађено је према прописима UIC 842-1; UIC 842-2; UIC 842-3; UIC 842-4; и 

UIC 842-6 која су усвојенана на Скупштини ЗЈЖ, априла 1980. године, као једини важећи стандард 

за извођење антикорозивне заштите на железничким возилима, као и на бази сагледавања 

техничких могућности ремонтних радионица. 

 

 Техничко упутство садржи следећа поглавља:  

1. Упутство о детекцији и оцени степена корозионих оштећења. 

2. Упутство о припреми површине пре наношења антикорозивних премаза. 

3. Упутство о начину извођења антикорозивне заштите. 

4. Упутство за исписивање натписа на колима. 

5. Контрола изведених радова.  

6. Мере заштите.  

7. Прилози: 

- Протокол за детекцију корозионих оштећења. 

- Протокол за фазну и завршну контролу извођења антикорозивне заштите. 

1. ДЕТЕКЦИЈА И ОЦЕНА СТЕПЕНА КОРОЗИОНИХ ОШТЕЋЕЊА 

 Не улазећи детаљно у све узрочнике који могу изазвати корозиона оштећења  теретних кола 

(начин експлоатације, врста и облик терета, атмосферска загађења, метеоролошки утицаји, 

квалитет и избор антикорозивне заштите итд.) у експлоатацији и одржавању теретних кола могу 

се уочити следеће главне групе оштећења:. 

- општа корозија, 

- локална корозија која се манифестује као корозија у процепу и скривене рупе. 

1.1.1. Општа корозија 

 Ова врста корозије код теретних кола се углавном јавља на великим површинама као 

последица неодговарајућег квалитета лимова, непрописне заштите,  или површине у току 

експлоатације (ванредни догађаји). 

1.1.2. Корозија у процепу 

 Ова врста корозије јавља се у уским процепима насталим на филму система заштите због 

лоше припремљености површине и неадекватног наношења премаза, што доводи до пуцања 

филма и стварања процепа. Корозија у процепу условљена је влагом која се овде дуже задржава. 

Ова врста корозије може се јавити и код кутијастих носача када нису заштићени од утицаја 

продора воде. Код тачкасто заварених лимова долази до појаве малих џепова, који, уколико нису 

прописно заштићени, постају места корозије у процепу. 

1.1.3. Скривене рупе 

 Јављају се када се заштита кола оштети ударцем неког чврстог предмета (камен, угаљ, 

туцаник). 

1.2. Периодичност, начин и места прегледа 

1.2.1. Периодичност прегледа 

    Преглед теретних кола за откривање оштећења насталих корозијом обављају се увек када 

се кола нађу у редовној оправци. 

1.2.2. Начин прегледа 

 Корозиона оштећења теретних кола утврђују се: 

     - Визуелним прегледом свих отворених површина 
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     - Подесним инструментом на недоступним и затвореним површинама (индустријски 

ендоскоп).  

 1.2.3. Места прегледа 

     Места за преглед код теретних кола у циљу откривања оштећења оштећених површина 

корозијом су: 

  - Рам окретног постоља 

  - Рам сандука  

  - Оплата сандука споља и изнутра 

  - Кутијасти носачи 

  - Врата 

  - Површине у области тачкастог заваривања 

1.3. Критеријум за оцену 

   Критеријум за оцену насталог оштећења система заштите теретних кола односно зачетка и 

појаве корозије, заснива се на утврђивању следећих појава: 

   - Местимичне напрслине филма (процепи система заштите до метала) 

   - Местимична подклобученост завршног премаза или целог система 

   - Местимична оштећења у облику отпалих делова слоја заштите.  

2. ПРИПРЕМА ПОВРШИНЕ ПРЕ АНТИКОРОЗИВНЕ ЗАШТИТЕ 

 Настала корозија на металним деловима оштећеног система и антикорозивна заштита на 

колима уклања се: 

 - Механичким третирањем површине 

 - Хемијским третирањем површине 

2.1. Механичко третирање површине захваћене корозијом 

 Површина захваћена корозијом може се чистити: 

 - Абразивом сачмарење 

 - Брушењем 

2.1.1. Сачмарење 

 Поступак сачмарења код местимичних оштећења обавља се преносним уређајем за 

сачмарење који може да се користи у самом погону где се раде и остале операције оправака, 

обзиром да се сачма из пиштоља не растура. За оштећење површине система заштите већа од 50% 

целокупне површине, сачмарењем се кида цео систем заштите и у исто време врши припрема 

површине за наношење система заштите. За овакав поступак користе се коморе - сачмаре. 

  Скидање старих премаза може се извести и хемијским средствима (у случају када нема 

сачмаре), а затим по једном од поступака за припрему површине извршити припрему исте. 

        Карактеристике сачме у односу на дебљину лима су следеће. 

          

       Врста сачме 

        

       Величина зрна 

             

           Примедба 

1. Сачма са оштрим  Подесна за дебеле 

оксидне слојеве а) Од ливеног гвожђаa 0.4 - 1 mm 

б) Од сечене жице 0.4 - 1 mm 

2.Oкругла сачма  Подесна за дебеле 

оксидне слојеве  Сачма од челика 0.5 - 1 mm 

3. Мешавине сачме  Нарочито подесна за 

танке лимове Величина 1 и 2  

         После обраде сачмом, површине морају да се очисте четком и отпраше усисавањем. 

Оштећена површина овим поступком мора да одговара квалитету Sa2 1/2 (метално чист) који 

представља степен шведске скале корозије, дефинисан шведским стандардом   

SIS 055900. 

Сачмарење (пескарење) површина се обавља по потреби уз сагласност наручиоца посла. 

2.1.2. Механичко отклањање корозије брушењем 

  Танки, већ изравнани лимови који би могли да се деформишу набацивањем абразива и 

делови малих мера, могу да се ослободе корозије брушењем помоћу тањирастих тоцила и 

изменљивих абразивних тоцила (дискова) која имају гранулацију између 60 и 80. 
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 Груби предмети са већим наслагама корозије, брусе се на суво са већом гранулацијом 

тоцила, док се тање наслаге корозије брусе уз квашење и са финијом  гранулацијом тоцила. 

 Површина мора да одговара степену шведске скале корозије, квалитет St3. 

 Могу се употребити и ротационе електричне брусилице са абразивним папиром гранулације 

између 60 и 80. 

2.4.2.1. Дозвољава се поступак уклањања лиснате корозије дебљине до 3mm металном четком, 

длетом или чекићем, а уколико је дебљина настале корозије преко ове границе, онда се са тим 

делом поступа према важећим прописима. 

2.1.2.2. Забрањени поступци за уклањање корозије (рђе) су стругањем и пламеном. 

2.2. Хемијско отклањање корозије 

 Хемијско уклањање корозије (рђе) дозвољено је само  у следећим случајевима: 

 - Припремање површине малих делова по поступку уроњавања 

 - Уклање мрља прашкасте корозије 

- Уклањање коварине настале повлчаћењем топлоте, ако не може да се уклони брушењем или 

обрадом сачмом. 

. Поступак примене оваквог средства је следећи: 

 На одмашћену површину или склоп средство се наноси четком или прскањем. Након деловања 

од око 40 минута, површина на којој се налазило средство испира се водом, или не, у зависности 

од средства које се примењује. Код примене хемијских средстава водити рачуна о хигијенско 

заштитним мерама: наочаре, обућа, добра вентилација. 

2.3. Одмашћивање 

 Пре сваког рада на премазивању, а после припреме површина по неком од поступака, површине 

морају да се ослободе свих нечистоћа (уље, маст, итд). 

      Због тога се површине најпре ослободе наслага уља или масти помоћу чистих и сувих крпа 

или папиром за чишћење, а затим се чисте средствима за одмашчивање као што су  1-1-1 

трихолоретан, ваитспринт и други производи сличног дејства. 

2.4. Поступак отклањања корозије након оцене оштећења 

 Према наведеним врстама појава у тачки 3, предузима се следећи поступак. 

2.4.1. Уколико су утрврђене појаве, "напрслина филма система заштите" или „подклобученост“ 

истог до метала потребно је исте  површине у облику квадрата или правоугаоника обрадити на 

следећи начин: 

 - Засечен правоугаоник односно квадрат оштећене површине скинути шпахтлом до метала и 

околне исправне заштите. 

 - Површину огољеног метала очистити до металног сјаја (метално чисто): 

  a. Механичким  путем: брусилица или метална четка  

  б. Хемијским путем: средства за скидање корозије. 

  - У року од  4 часа нанети основно антикорозивно средство. 

  - Након сушења од 12 часова на собној температури, нанети остале премазе који су 

адекватни постојећим на возилу. 

2.4.2. Уколико је констатована појава "подклобученост завршног премаза" онда се скида 

шпахтлом само завршни премаз, површина се благо избруси, одмасти, а затим танак слој међу 

премаза (40mm) и завршног премаза у нијанси, према RAL тон карти. 

2.4.3. Код оштећења система заштите када корозија основног материјала обухвата више од 50% 

целокупне површине теретних кола, врши се темељна заштита кола односно скида се сва  стара 

заштита сачмарењем или хемијским средством, а затим наноси цео систем заштите према 

одредбама UIC 842-3; UIC 842-4 и UIC 842-6. 

3. ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК АНТИКОРОЗИВНЕ ЗАШТИТЕ 

 Након отклањања корозије, прашине и одмашћивања површине, приступа се наношењу 

заштитних премаза по редоследу у систему антикорозионе заштите. Независно од тога о ком 

критеријуму се ради обухваћеним у поглављу 1. тачка 3. технолошки поступак наношења премаза 

и услови за рад су исти. 

3.1. Технолошки услови при наношењу премазних средстава 

3.1.1. Наношење и сушење разних премазних средстава врши се у затвореној просторији при 

температури од минимум +12 
о
С за једнокомпонентне системе. 
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3.1.2. За наношење двокомпонентних премазних средстава температурa просторије мора бити  + 

18 
о
С минимум . 

3.1.3. Ни у ком случају није дозвољена појава кондензоване воде на површинама за премазивање. 

Слојеви који долазе један за другим у систему заштите морају се наносити тако да се возило не 

извлачи из просторије. Ипак, када овај пороцес рада није могућ, возила се смеју извлачити напоље 

између наношења два узастопна слоја, само под условом да  је премазно средство достигло степен 

сушења "сув на додир". 

3.1.4. Слојеви премазних средстава наносе се по једном или више поновљених ниже наведених 

поступака: 

  - Пиштољем или четком за основно антикорозионо средство и међупремаз. 

  - Четком или пиштољем за завршни премаз код местимичне оправке. 

  - Прскањем пиштољем са ваздухом за завршни премаз или 

  - Прскањем натпритиском без ваздуха (систем AIRLESS ) за завршни премаз. 

3.1.5. У случају када се користе двокомпонентни премази, треба водити рачуна о времену 

предреакције и о времену употребљивости мешавине ("Pot life") које назначује произвођач 

премазног средства. 

3.1.6. Двокомпонентна премазна средства, морају се мешати у тачној сразмери. 

3.2. Технолошки поступак наношења премазних средстава 

3.2.1. Независно од тога да ли се ради местимична поправка система заштите или темељна 

заштита кола, технолошки поступак припреме површине и наношења премазних средстава је исти. 

  Поступак је следећи: 

   a) Одмашћивање и припрема површине 

   б) Наношење основног антикорозивног премаза 

   в) Наношење међупремаза 

   г) Наношење завршног премаза. 

3.2.2. За добијање добрих резултата у наношењу премазних средстава мора се спровести следеће: 

 - Корозија мора потпуно да се одстрани са метлне површине 

 - Пре наношења основног антикорозивног премаза, третирана површина мора бити  

      потпуно сува, и  то не само по отвореним површинама него пре свега у процепима. 

   - Основно антикорозивно премазно средство мора бити нането у року од 4  часа      

      након припреме површине 

 - Површине претходно премазаних делова са приступним прљавим местима од   

     масти, заваривања, зноја, морају поре наношења премаза бити очишћене и  

      одмашћене 

 - Строго мора да се поштује време сушења појединачних слојева у поступку  

     наношења  (Прилог бр. 7 Протокол 2.) 

 - Строго мора да се поштују дебљине сувог филма нанетих премазних средстава  (Прилог бр. 

7 Протокол 2.) 

3.3. Местимична заштита корозионих површина 

3.3.1. Примењено премазно средство за местимичну заштиту мора да буде истог типа као и оно 

које се већ налази на колима. 

      Провера: на чеоним странама теретних кола налази се ознака за примењен систем а према JŽ 

TO.003 и GO:A, , P - полиуретански: E-eпокси или Хлорокаучук. 

3.3.2. Није дозвољено вршити местимичну оправку заштитним средством различитог типа од оног 

који се већ налази на колима. 

3.3.3. После извршене припреме површине нанети основни премаз. 

3.3.4. Наношење основног премаза мора се обавити у року од 4 часа, од тренутка када је припрема 

површине завршена. 

3.3.5. Уколико се време од 4 часа прекорачи, припрема површине се мора поново извести. 

3.3.6. Наношење основног премаза се врши четком. 

3.3.7. Наносе се два слоја основног премаза: по вертикали један слој. По хоризонтали други слој. 

3.3.8. Временски размак између наношења првог и другог слоја износи „сув на додир“. 

3.3.9. Пожељно је да први и други слој буду различито тонирани ради лакше контроле квалитета 

наношења. 
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3.3.10. Наношење следећег премаза може да уследи тек након сушења задњег слоја из претходног 

премаза од мин. 12 часова, или мање од 12 часова у зависности од врсте премазног средства, а 

како је дато у прилогу 2. 

3.3.11. Међупремаз се наноси на претходно нанешено и суво основно премазно средство.  

3.3.12. Наношење се изводи четком  јер се ради о местимичним оштећењима. 

3.3.13. Завршни премаз се наноси у два слоја. 

3.3.14. Временски размак између наношења првог и другог слоја завршног премаза износи „сув на 

додир“. 

3.3.15. Уколико местимична оштећења површине прелазе 10% од укупне површине сандука или 

крова, онда се после урађених местимичних оштећења основним премазом и међупремазом. 

3.3.16. Завршни премаз наноси у два слоја , са временским размаком наношења између премаза  

"сув на дидир". (Проба са диском пречника  22 mm од целулоидног папира за куцање на машини, 

стављен преко премаза и оптерећен са  200 gr. Не сме да се залепи).  

3.3.17. Завршни премаз наноси се на претходно потпуно сув међупремаз, односно после сушења 

међупремаза према прилоду 2. 

3.4. Делови који се не премазују 

 Не смеју се премазивати следећи делови: 

- Бочне површине обруча односно моноблок точка 

- Површине котрљања точкова  

- Клизни или навојем предвиђени функционални делови 

- Уметци папуча, кочне папуче и кочни дискови, делови уређаја који морају бити заштићени 

- Површина одбојних плоча 

- Осовине  

- Плоче моноблок точкова  

4. ИСПИСИВАЊЕ НАТПИСА 

4.1. Технички услови рада 

4.1.1. Исписивање ознака и натписа изводи се у затвореном простору при температури ваздуха од 

најмање  +12 C
о
  и релативној влажности

 
 највише до do 75%. 

4.1.2. Уколико овај услов не може да се задовољи  (заузетости колосека због других радова) 

исписивање натписа и ознака може да се изведе и на отвореном простору само под условом да је 

време суво и да су задовољени услови из 1.1. 

4.1.3. Нанети натписи и ознаке у условима 1.1. или 1.2. морају да се суше најмање 12 часова у 

условима температуре и влажности  из 1.1.  

4.2. Материјал за натписе 

4.2.1. Завршно премазно средство које одговара оном на колима (алкаидно, хлоркаучук, епокси) и 

служи за покривање старог (оштећеног) натписа или ознаке. Нијансе завршних премаза су  RAL 

9006 или RAL 9005 у зависности од типа кола и основне документације. 

4.2.2. Премазна средства за натписе на бази: 

 - алкидних смола 

 - полиуретанских смола 

 - епокси смола 

 - хлоркаучук смола 

4.2.3. Премазна средства за натписе на бази алкидних смола наносе се сито-штампом преко 

завршног слоја на сандуку кола који је на бази алкидно, полиуретанског, епокси или хлоркаучук 

премаза. 

4.2.4. Премазна средства за натипс на бази полиуретанских, епокси или хлоркаучук смола наносе 

се путем шаблона на истородној подлози  (нпр. Полиуретан на полиуретанску основу итд.). 

4.2.5. Разређивач који се користи мора бити у складу са препоруком произвођача боја. 

4.2.6. Средство за одмашћивање (као у поглављу о припреми површине пре антикорозивне 

заштите). 

5. КОНТРОЛА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 Контрола која се обавља односи се на: 

 - контролу припреме површине пре премазивања, 

 - контролу наношења премазних средстава,  
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 - контртолу натписа. 

5.1. Контрола припреме површине 

5.1.1. Представник Наручиоца проверава да ли је припрема површине теретних кола и његовиг 

градивних елемената, односно очишћених места обављена према прописима о припреми 

површине  (протокол прилог бр. 2). 

5.1.2. Контрола се врши визуелним прегледом. 

   Упоређује се са изгледом површине дате шведским стандардом SIS 055900 квалитета Sa 2 

1/2 (метално чист) за сачмарене површине,  St3 за механичко чишћење брусилицом, металном 

четком или  хемијским средством. 

5.2. Контрола наношења премазних средстава 

5.2.1. КПО проверава  да ли постоје уверења о квалитету за испоручене премазе са којима су 

рађена кола. 

5.2.2. Уверење о квалитету мора да садржи да премаз задовољава техничке услове  

UIC 842-1, односно да задовољава 2.15., 2.16, 2.25, 2.26, 2.24, 2.42, 2.29, 2.314, 2.28. ове објаве. 

5.2.3. КПО проверава  да ли је основни премаз нанет у року од 4 часа, као и да ли је у моменту 

наношења сваког следећег слоја премазног средства, претходни слој потпуно сув. 

5.2.4. КПО проверава да ли су сви делови кола,  посебно избочине, углови и делови којима се 

касније не може прићи, добити предвиђене системе заштите.Посебно је важно за темељну 

заштиту. 

5.2.5. КПО проверава  да ли су поштоване дебљине сувих слојева које су дате у Протоколу бр. 2. 

 Ова контрола се обавља сондирањем у тачкама које утврди представник Наручиоца. 

Дебљина  слоја сувог премазног средства мери се у милимикронима. Најпогоднији инструмент је 

"ЕЛЕКТРОМЕТАР" – који ради на принцупу промена магнетног флукса од дебљине слоја 

антикорозивне заштите. 

5.2.6. КПО контролише визуелно, добар изглед нанетих премазних средстава и нијансе боје са 

оном одобреном а прека  RAL карти. 

5.2.7. КПО проверава да ли су стављене све ознаке и натписи предвиђени стандардом JŽS TO.003 

за теретна кола. 

 

07. ИСПИСИВАЊЕ ОЗНАКА 

По извршеној заштити и бојењу исписати натписе и ознаке према ЈЖС ТО - 003. са бојама  које 

задовољавају услове из објаве UIC 842 - 4 тј. Сходно Упутству о антикорозивној заштити.  

 

08. ЗАВРШНИ РАДОВИ 

Извршити завршни преглед, вагање, примопредају кола и израдити техничку документацију према 

тачки 09. овог прилога. 

 

09. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За извршене радове обавезно је попуњавање и израда следеће техничке документације: 

00 ОПШТИ РАДОВИ   

 Мерна листа вагања четворосовног вагона   

 02 ТРЧЕЋИ СКЛОП (ОСОВИНСКИ СКЛОП, ЛЕЖАЈ И КУЋИШТЕ ЛЕЖАЈА)  

Мерна листа испитивања осовниских склопова ултразвук-омски отпор 

 Мерна листа осовинског склопа   

 Мерна листа унутрашњих напони моноблок точкова   

 Мерна листа кућишта котрљајних лежјева 4 осовних кола     

 Мерна листа радијалног зазора лежишта   

 Мерна листа лаберинстког прстена   

 03 ПОСТОЉЕ   

 Мерна листа постоља Faccs теретних кола   

 04 ОБРТНО ПОСТОЉЕ   

 Мерна листа рама обртног постоља Y25, Y27   

 Мерна листа комплета завојних опруга  Y25, Y27   

 05 ТЕГЉЕНИЧКИ УРЕЂАЈ (ВУЧНИ УРЕЂАЈ)   
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 Мерна листа вучне куке  типа Б   

 Мера листа компоненти квачила   

 06 ОДБОЈНИЧКИ УРЕЂАЈ   

 Мерна листа за одбојник 590 kN; 105мм   

 09 ВАЗДУШНА КОЧНИЦА   

 Протокол о испитивању распореника Est-3e   

 Протокол о испитивању распореника Est-3f    

 Протокол о испитивању распореника Est-3d   

 Мерна листа о испитивању резервоара за ваздух   

 Протокол о испитвиању SAB-DRV регулатора  

Мерна листа  испитивања код предаје кочнице кола у месту прeма UIC-543-1 

Протокол о испитивању мерног вентила типа DP2-YF за четвороосовна кола  

 06  ПРЕМАЗИ И НАТПИСИ   

Протокол  за детекцију корозионих оштећења   

Протокол o фазној и завршној контроли антикорозивног премаза 

  

  

Мерне листе се по потреби могу споразумно усклађивати или додавати нове на захтев Наручиоца. 

За напред предвиђени обим радова обавезно је поштовање следећих железничких прописа: 

- Правикник  241 о одржавању кола са изменама 

- Упутство за одржавање теглећих и одбојничкијх уређаја 242/5. 

- Упутство за одржавање кочница железничких возила 245. 

- Упутство за оправку осовинских склопова и лежишта 260. 

- Упутство за одржавање окретних постоља типа Y25 i Y27  - 250 

- Упутство о антикорозивној заштити. 

- SRPS EN 15827 

-SRPS EN 15566 

-SRPS EN 15551 

-SRPS EN 15085. 

   Као услов признавања извршене оправке обавезно је попуњавање и следећих образаца према 

Упутству 254 ( Прилог 14). 

o TK - 2 ЕРЦ 

o TK - 2а ЕРЦ 

o TK -  2b ЕРЦ 

o TK - 3 ЕРЦ, ако има промене броја кола 

o ЕРЦ ОБЛ - РО 
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ПРИЛОГ- 2:  ПРЕГЛЕД ПОСЕБНИХ ГАРАНЦИЈА (доставити уз сваку партију) 

Назив дела, склопа или операције Гарантни рок (месеци) 

1. 2. 

1. Осовински склоп 

 

1.1. Нов осовински склоп или нови поједини делови 

осовинског склопа (обруч точка, тело точка, моноблок 

точак, осовина) и квалитет навлачења обруча на тело 

точка, односно моноблок точка на осовину 

 

1.2. Коришћен осовински склоп (старији од 5 година) 

 

1.2.1. Лом осовине 

- на површини прелома има старих прскотина 

- на површини прелома нема старих прскотина 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

6 

- 

 

 

 

2. Осовински лежајеви 

 

2.1. Нов лежај 

 

2.2. Коришћен лежај (старији од 5 година) 

 

 

60 

 

24 

3. Нови делови од дрвета и лима (под и оплата 

сандука) 

 

3.1. Трулост дрвета (на површини већој од 2м
2
) 

 

 

3.2. Оштећење на лименим површинама (корозија и 

пуцање састава) 

 

3.3. Коришћени делови од дрвета и вагонке (старији од 5 

година) 

 

3.3.1. Трулост дрвета (на површини већој од 2м
2
) 

 

 

 

До следеће редовне оправке 

 

 

До следеће редовне оправке 

 

 

 

 

 

12 

 

4. Огибљење 

 

4.1. Завојне опруге 

4.1.1. Нова опруга 

4.1.1.1. Лом опруге 

4.1.1.2. Слегање опруге које захтева искључење кола из 

саобраћаја 

 

 

 

 

4.1.2. Коришћена опруга (старија од 5 година) 

 

4.1.2.1. Лом опруге без старе прскотине на површини 

 

 

 

 

До следеће редовне оправке 

До следеће редовне оправке 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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прелома 

 

4.1.2.2. Слегање опруге које захтева искључење кола из 

саобраћаја 

 

4.2. Вешајни елементи 

 

4.2.1. Прекомерна хабаwа и недостаци због којих се кола 

морају искqучити из саобраћаја 

 

 

12 

 

 

 

 

24 

 

5. Обртна шоља, самоподмазујући неметални умеци 

и бочни клизач 

 

5.1 Нови делови 

 

5.2. Коришћени делови (старији од 5 година) 

 

 

 

До следеће редовне оправке 

 

24 

6. Кочни уређаји До следеће редовне оправке 

7. Вучно одбојни уређај 

 

7.1. Нови 

 

7.2. Коришћен (старији од 5 година) 

- уређај као целина  

- опруга 

 

 

До следеће редовне оправке 

 

 

24 

6 

8. Антикорозиона заштита 

- дотрајалост заштите на укупној површини већој од 5м
2
 

 

До следеће редовне оправке 

9. Квалитет заваривачких радова (напрслина исл.) До следеће редовне оправке 

10.Рам обртног постоља До следеће редовне оправке 

 

НАПОМЕНА: Гарантни рок за све извршене оправке на колима, уређајима, склоповима или 

деловима уколико није посебно другачије регулисано горњом табелом, износи 12 

месеци. 

 

Сагласан сам да услугу која је предмет јавне набавке у отвореном поступку, број 107/2014, 

извршим према наведеним техничким условима. 

 

За Пружаоца услуге: 

 

_________________________________ 

Потпис и печат 
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6. Редослед слагања докумената у понуди (за сваку партију посебно): 

Набавка услуге редовне оправке 350 теретних кола (бр.набавке 107/2014), за Партиј _____: 

_________________________________________________________,  

 

Р.б. Обавезна документа која треба приложити уз понуду Достављено 

1  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 1 ) да не 

2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (Образац  2) да не 

3 Банкарска гаранција за озбиљност понуде  (Образац 3а)  да не 

4 Писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла (Образац 4)  да не 

5 Образац за оцену испуњености обавезних и додатних услова (Образац  5) да не 

6 Извод из регистра надлежног органа  да не 

7 
Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица 
да не 

8 
Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда 

у Београду 
да не 

9 
Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова за законског заступника 
да не 

10 
Потврда привредног и прекршајног суда да није изречена мера забране обављања 

делатности 
да не 

11 
Потврда Агенције за привредне регистре да није изречена мера забране обављања 

делатности.   
да не 

12 Потврда Пореске управе Републике Србије да не 

13 Потврда јединице локалне самоуправе - Управе јавних прихода  да не 

14 Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације да не 

15* Изјава Понуђача (са изводом из регистра понуђача Агенције за привредни регистар) да не 

16 Образац трошкови припремања понуде (Образац 6) да не 

17 Изјава о независној понуди (Образац  7) да не 

18 Изјава о поштовању обавеза (Образац  8) да не 

19 Изјава о финансијском капацитету (Образац  9а) да не 

20 

Биланс стања и биланс успеха, са мишљењем овлашћеног ревизора, или изјава –одлука да 

понуђач није субјекат ревизије или извештај о бонитету за јавне набавке (БОН - ЈН) 

Агенције за привредне регистре или  Потврдa НБС о броју дана неликвидности 

да не 

21 Потврда о броју дана неликвидности да не 

22 Изјава о пословном капацитету (Образац  9б) да не 

23 Фотокопије Уговора и рачуна о извршеним услугама  примереним предмету набавке да не 

24 Потврда-референц листа о извршеној услузи (Образац  9б.1)   

25 Изјава о кадровском капацитету (Образац  9ц) да не 

26 фотокопија М3 образца или уговора о раду да не 

27 Изјава о техничком капацитету (Образац  9д) да не 

28 фотокопије Уговора о закупу или власништву и пописне листе да не 

29 МОДЕЛ УГОВОРА  да не 

30 СПЕЦИФИКАЦИЈА И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ  (прилог 1) да не 

31 ПРЕГЛЕД ПОСЕБНИХ ГАРАНЦИЈА (прилог 2) да не 

 

Напомена: 

 

- За Понуђаче из иностранства важи напомена из одељка 3.3. конкурсне документације 

* - Уколико понуђач достави Изјаву Понуђача (са изводом из регистра понуђача Агенције за 

привредни регистар-поз 15.) не треба да доставља документа за доказивање обавезних 

услова (поз. од 7.  до 14.) 

 


