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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 
и 14/15), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 
14/2015, деловодни број 300/2015-540 и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку 14/2015, деловодни број 300/2015-539, припремљена је: 
 

                             КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку услуге техничког прегледа изграђених објеката (нови 
мост и пруга) у оквиру пројеката реконструкција и модернизација деоница 
Гиље-Ћуприја-Параћин, у отвореном поступку, за ЈН бр. 14/2015 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

 
III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис услуге, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења 
услуге 

IV Техничка документација и планови  

V 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VII Образац понуде 

VIII Модел уговора 

IX Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 

X Образац трошкова припреме понуде 

XI Образац изјаве о независној понуди 

XII 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 
Закона 

XIIII Образац  Модел гаранције за озбиљност понуде 

XIV Образац  Модел гаранције за добро извршење посла 

XV 
Модел гаранције за додатно обезбеђење уговорних 
обавеза 

XVI 
Писмо о намерама банке за издавање банкарске 
гаранције за добро извршење посла 

XVII 
Писмо о намерама банке за издавање банкарске 
гаранције за додатно  испуњење уговорних обавеза 

XVIII Изјава о неопходном финансијском капацитету 

XIX Изјава о неопходном пословном капацитету 

XX Изјава о неопходном кадровском капацитету 

XXI Изјава о неопходном техничком особљу 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
 

Наручилац: „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд 
Адреса: 11000 Београд, Немањина 6 
Интернет страница: www.zeleznicesrbije.com 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке, је набавка услуге техничког прегледа изграђених 
објеката (нови мост и пруга) у оквиру пројеката реконструкција и 
модернизација деонице Гиље-Ћуприја-Параћин. 
 
4. Циљ поступка 
 

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

5. Критеријум и елементи критеријума за оцењивање понуда 
 

      Извршилац је дужан да предметну услугу техничког прегледа започне 
      одмах по закључењу уговора и  добијању наруџбенице.  

Крајњи рок за извршење услуге: 12 месеци од дана обостраног потписивања 
уговора. 
Начин и рок плаћања: вирманом -Плаћање ће се извршити преносом средстава 
на текући рачун Извршиоца, у року не дужем од 45 дана од дана пријема 
рачуна, а након достављања Записника о извршеном техничком прегледу. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
Укупно уговорена цена ће се исплаћивати на следећи начин:  
- 80% од уговорене цене са ПДВ, након достављања Записника о извршеном 
техничком прегледу Наручиоцу. 

- 20% од уговорене цене са ПДВ, након добијања коначног извешатаја о 
извршеном Техничком прегледу.  

Понуђач нема право да захтева аванс. Цене из Понуде Извршиоца су фиксне и 
непроменљиве до коначног извршења уговорених обавеза. Предметна услуга 
Извршиоца обухвата период од потписивања уговора до добијања употребне 
дозволе за предметни објекат. 

Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом 
критеријума најнижа понуђена цена. 
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену, предност ће имати 
понуда у којој је дат краћи рок извршења услуге. 
 

Уколико све понуде са идентичном најнижом ценом имају и идентичан рок 
извршења услуге, предност при додели уговора ће имати понуда са дужим 
роком важења понуде (опција понуде). 
 

http://www.zeleznicesrbije.com/
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Уколико све понуде са идентичном најнижом ценом, имају идентичан рок 
важења понуде (опција понуде), предност при додели уговора ће имати понуда 
која је прва пристигла у седиште наручиоца. 
 

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 
 

Уколико постоје понуде домаћег и станог понуђача који врше услуге, 
примењиваће се одребе члана 86. Закона о јавним набавкама. 
 

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу 
извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу 
уговора.  
 

Све цене у понуди морају бити исказане у динарима. 
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 
 

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 

 
7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде 
 

Понуда се припрема и подноси у складу са Законом о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15), позивом за подношење понуда и 
конкурсном документацијом. 
 

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15).  
 
Понуђач  је дужан да понуду  сачини у свему према упутству наручиоца и да је 
достави у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда 
тј. најкасније до 13.07.2015. год. до 11.00 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, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара, на којој се, на предњој страни, ставља заводни 
печат понуђача, назначава број и датум понуде и наводи текст: "Понуда за 
јавну набавку услуге техничког прегледа изграђених објеката (нови мост и 
пруга) у оквиру пројеката реконструкција и модернизација деонице Гиље -
Ћуприја - Параћин, ЈН бр. 14/2015  - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

Понуђачи су дужни да на полеђини омота назначе назив, адресу, телефон, e-
mail адресу и име контакт особе. 
 

Понуда достављена по истеку рока за подношење, сматраће се 
неблаговременом и неће се отварати, а наручилац ће је по окончању поступка 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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отварања вратити неотворену подносиоцу понуде, уз повратницу, са назнаком 
да је поднета неблаговременo.  
 

8. Место, време и начин отварања понуда 
 

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за 
достављање понуда, тј. 13.07.2015. године, са почетком у 12.00 часова, у 
просторијама Наручиоца, "Железнице Србије", ад у Београду, Здравка 
Челара 14а, соба 33. 
 

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. 
 

Учесник у поступку јавног отварања понуда – понуђач, дужан је да најкасније на 
јавном отварању понуда достави овлашћење за учешће у поступку отварања 
понуда, са подацима о лицу које је овлашћено да присуствује отварању и то: 
презиме и име, број личне карте, СУП који је издао и ЈМБГ. За стране 
држављане обавезно је доставити презиме и име, број пасоша и земљу из које 
долази. 
  

10. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног 
отварања понуда. 
  
11. Контакт служба 
  
Сектор за набавке и централна стоваришта: 

- факс: 011/3290740 
- е-mail: nabavka@srbrail.rs  

радним даном од 10-14 часова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр.14/2015 је услуге техничког прегледа изграђених 
објеката (нови мост и пруга) у оквиру пројеката реконструкција и модернизација 
деоница Гиље-Ћуприја-Параћин, 
шифра из општег речника набавки - 71000000 – архитектонске, грађевинске, 
инжењерскеи инспекцијске услуге. 
 

 
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 
И ОПИС УСЛУГА, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 
 
 
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД  објеката, фазе или дела објекта који представља 
техничко-технолошку целину и може се као такав самостално користити, 
постројења, уређаја и опреме који припадају том објекту или су у њега 
уграђени, као и и изведених грађевинских радова, врши се према одредбама 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 – 
исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 
– одлука УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини и начину вршења 
техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о 
утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току 
грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте 
објеката („Службени гласник РС“ бр.27/15 од 18.03.2015. године), ако за 
одређене врсте објеката нису донети посебни прописи о техничком прегледу.  
 

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

Главни пројекат, који је израдио Саобраћајни институт „ЦИП“ д.о.о. Београд, 
може се погледати код Наручиоца, Сектор за инвестиције, Немањина 6, особа 
за контакт: Никола Стефановић, дипл. инж., тел. 064/810-63-20.   
 
 

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
          испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
          дефинисане чл. 75. Закона о јавним набавкама, и то: 

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним 
набавкама); 
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2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 

     1. тач. 3) Закона о јавним набавкама); 
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона о јавним 
набавкама); 

                5)  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности  
                     која је предмет јавне набавке - Да понуђач у складу са Законом о 
                     планирању и изградњи поседује решење Министарства о 
                     испуњеност услова за израду техничке документације и/или 
                     извођење радова, и то следеће лиценце: 

 

1. П141Г2 или И141Г2 
2. П142Г1 или И142Г1 
3. П141Е1 или И141Е1 
4. П141Е4 

 
     6) Понуђач је дужан да при састављању  понуде изричито наведе да је 
        поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на  
        раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
        да гарантује да је ималац права интелектуалне  својине (чл. 75. ст. 2. 
        Закона о јавним набавкама). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора        
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,        
дефинисане чл. 76. Закона о јавним набавкама, и то:  

 
           1)  Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним 
                финансијским капацитетом и то:   

 

      Да је Понуђач остварио промет у претходне три године (збирно) у износу од 
      21 милион динара без ПДВ-а и да претходне три обрачунске године није 
      пословао са губитком и да у последњих 6 месеци, који претходе месецу у 
      коме је објављен позив за подношење понуда, није био у блокади. 
 

2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом 

      Да је у периоду од 5 (пет) година пре објављивања Позива за подношење 
      понуда, извршио услугу техничког прегледа саобраћајнице са припадајућом 
      инфраструктуром и објектима. 

           
3) Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, и то да 
има у радном односу или ангажовано уговором о делу одговорне 
извршиоце, носиоце личних лиценци, и то: 
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1. 312 или 315 или 412 или 415 
2. 310 или 410 
3. 350 или 450 
4. 353 или 453 
5. 352 или 353 или 453 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона о јавним набавкама, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе о испуњености  обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) Закона о јавним набавкама, а  доказ о испуњености услова из члана 
75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко 
подизвођача. 
 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% 
укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 
75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог 
услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

       
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.  
 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач 
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходно испуњеност тог услова.  

 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона, да је понуђач регистрован код 
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
  
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из регистра надлежног Привредног суда. 
 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона, да понуђач и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривична 
дела примања или давања мита, кривично дело преваре  
 

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
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се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави 
доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
 

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

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - да понуђачу није изречена мера 
забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуде 
 

Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за 
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: 
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог 
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда 
да му није изречена мера забране обављања одређених послова.  
 

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда. 
  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - да је понуђач измирио доспеле 
порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији 
 

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да 
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације. 
  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

Понуђач који испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) 
до 4) Закона а регистрован је код надлежне организације која га је 
сходно члану 78. Закона уписала у регистар понуђача,   није у обавези 
да доставља доказе тачка 1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.; 1.1.4. конкурсне 
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документације, већ је потребно да да изјаву где се поменути подаци 
налазе, односно на којој интернет страници. 

 

      5)  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, да има важећу дозволу надлежног 
           органа за обављање делатности, и то: 
 

 да   поседује  лиценце:  П141Г2 или И141Г2; П142Г1 или И142Г1;  
П141Е1 или И141Е1, и  П141Е4. 

 

Доказ: Копије Решења  издата од стране Министарства  надлежног за 
послове грађевинарства.  
 

      6) Услов из члана чл. 75. ст. 2.- да је понуђач при састављању понуде  
    поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
    раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
    и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  

  
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1)  Да располаже неопходним финансијским капацитетом 
 

Доказ: Наведени услов доказује се на следећи начин: 
 

      Уколико је понуђач правно лице, доставља:  

 Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), 
за претходне три обрачунске године. Уколико Извештај о бонитету 
Агенције за привредне регистре не садржи податке о блокади рачуна 6 
месеци од дана објављивања позива за подношење понуда, понуђач је 
дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци који 
претходе месецу у коме је објављен позив прилагањем и Потврде о 
броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна 
наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога - 
Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;  

     Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води 
     пословне књиге по систему простог/двојног књиговодства, доставља:  

 Биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза 
на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издате од 
стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао 
обављање делатности за три године (2012., 2013. и 2014. годину);  

 потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – 
текућем рачуну за три године (2012., 2013. и 2014. годину).  

Уколико претходно наведени документи за предузетника не садрже податке о 
блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен 
позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци 
који претходе месецу у коме је објављен позив прилагањем и потврде о броју 
дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Принудна наплата, 
Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога - Крагујевац, а која ће 
обухватити захтевани период;  
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****Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не 
доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан је да 
сам испуни задати услов.  
 

      2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом 

Доказ: Наведени услов доказује се достављањем доказа за сваки објекат 
наведени у референц листи (понуђачи сами треба да сачине референц 
листу, са уписаним подацима о референтним објектима: назив и врста 
припадајуће инфраструктуре) – референтни објекат (сви докази морају 
бити из траженог периода: 5 година пре објављивања Позива за 
подношење понуда), и то: 
- фотокопија решења о формирању комисије издате од стране надлежног 
Министарства или наручиоца  

 

          3) Да располаже неопходним кадровским капацитетом 
 

Доказ: Наведени услов доказује се достављањем:  
Личне лиценце одговорних вршиоца услуге  техничког прегледа, који ће 
решењем бити именовани за вршење услуге у предметној јавној набавци. 
Потврде ИКС-а да су одговорним вршиоцима услуге техничког прегледа - 
чије су личне лиценце приложене и који су пријављени у понуди, исте 
важеће; 
Доказе о радном ангажовању носилаца личних лиценци: 
Фотокопију радне књижице (за ангажоване који су запослени код 
понуђача на неодређено време), односно копије уговора о радном 
ангажовању лица (уговор о раду на одређено време, уговор о обављању 
привремених и повремених послова и сл.); 
Уколико се одговорни вршиоци услуге техничког прегледа ангажују по 
основу уговора (уговор о раду на одређено време, уговор о обављању 
привремених и повремених послова и сл.), потребно је у самом уговору 
навести да се носилац личне лиценце ангажује за вршење услуге 
техничког прегледа на објекту у предметној јавној набавци, у 
супротном понуда ће се одбити као неприхватљива. 

  
                      Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког 

члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4). Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 
 

Понуђач је дужан да за сваког члана групе  достави Изјаву о испуњености 
услова из члана чл. 75. ст. 2. овог закона. 
 

Додатни услови се испуњавају: 
У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно 
испуњавају задати услов о пословном и кадровском капацитету. 
У случају подношења заједничке понуде, задати услов да понуђач у претходне 
три обрачунске године (у 2012., 2013. и 2014. години) није пословао са губитком 
и да понуђач није био у блокади чланови групе понуђача испуњавају тако што 
сваки члан групе понуђача испуњава задати услов.  
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Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно 
доступни на интернет страници Агенције и Народне банке Србије.  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 
1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 

Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. 
тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 
 

Понуђач је дужан да и за подизвођача  достави Изјаву о испуњености услова из 
члана чл. 75. ст. 2. овог закона. 
 
Додатни услови се испуњавају. 
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати 
услов о пословном капацитету и кадровском капацитету.  

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља 
тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни 
задати услов.  
 
 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора 
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 
 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом у  вези члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који 
су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
 

Понуду доставити на адресу: “Железнице Србије“ ад, 11000 Београд, Здравка 
Челара 14а, са назнаком: "Понуда за јавну набавку услуге техничког 
прегледа изграђених објеката (нови мост и пруга) у оквиру пројеката 
реконструкција и модернизација деонице Гиље - Ћуприја - Параћин ЈН бр. 
14/2015  - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
13.07.2015. до 11.00 часова. 
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
 
Понуда мора да садржи : 
 

 Образац понуде (образац VII) 
Понуђач је обавезан да достави Образац понуде, попуњен, оверен печатом и 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени.  
 

Понуђач обавезно наводи начин подношења понуде и уписује податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача и  попуњава 
табелу 3. - Подаци о подизвођачу. У случају подношења понуде са већим 
бројем подизвођача, табела се копира и доставља за сваког подизвођача. 
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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. 
Табелу 4 „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди, наведени образац се копира у довољном броју примерака, попуњава и 
доставља за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 

У попуњеном обрасцу понуде не сме бити никаквих корекција и исправки. У 
случају било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане 
од стране овлашћеног лица понуђача. 
  

 Образац за оцену испуњености обавезних и додатних услова за 
учешће у поступку јавне набавке, попуњен, оверен печатом и 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потпишу и 
печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити образац. 
 

 Образац структуре цене, попуњен, оверен печатом и 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потпишу и 
печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити образац. 
 

 Образац трошкова понуде,  
Напомена: На основу члана 88. ЗЈН („Сл. Гласник“ Р. Србије број 124/12 и 
14/15) понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру 
трошкова припремања понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Уколико  понуђач  као саставни  део  понуде  достави  попуњен, потписан и 
печатом оверен  (од стране  овлашћеног лица  понуђача) образац  XI (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, тј. наручилац 
ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорака или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 

 Образац изјаве о независној понуди, попуњен, оверен 
печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 
 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава 
сваки од чланова групе понуђача. 
 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2, попуњен, 
оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 

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



Конкурсна документација за јавну набавку услуге техничког прегледа изграђених објеката (нови мост и 
пруга) у оквиру пројекта реконструкција и модернизација деоница Гиље-Ћуприја-Параћин, 

у отвореном поступку, набавка бр. 14/2015 

 
 
 
 
15/97 

  

 

 

 Банкарска гаранција за озбиљност понуде  
Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде - као 
инструмент обезбеђења за понуду (гаранција за озбиљност понуде): 
Неопозива, без приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на први 
позив, на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а, која је издата од 
угледне банке са седиштем у земљи Наручиоца или у иностранству, а која је 
прихватљива за Наручиоца и у облику који је прихватљив за Наручиоца и са 
роком важности 30 дана дужим од опције понуде.  
 

Страни понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкарске гаранције, 
плативе на први позив, а банка која исте издаје мора имати КРЕДИТНИ 
РЕЈТИНГ КОМЕ ОДГОВАРА НАЈМАЊЕ НИВО КРЕДИТНОГ КВАЛИТЕТА 3 
(ИНВЕСТИЦИОНИ РАНГ). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се 
налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима 
објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која са налази на 
листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило 
Европоско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and 
Markets Authorities – ESMA). Домаћи понуђачи достављају неопозиве и 
безусловне банкараске гаранције, плативе на први позив, а банка која исте 
издаје мора бити прихватљива за Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не 
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди 
Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну 
надлежност за решавање спорова. 
 

Сва  плаћања иностраним понуђачима вршиће се у динарима на нерезидентни 
рачун понуђача.  
 

Модел банкарске гаранције ( у прилогу). 
 

 Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе  
достављања банкарске гаранције за добро извршење посла  

 

Понуђач je у обавези да као саставни део понуде достави потписано и печатом 
оверено писмо о намерама пословне банке да ће по потписивању уговора, 
доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу 
од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од 
крајњег рока за ивршење услуге. 

 Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе  
достављања банкарске гаранције за додатно испуњење уговорних 
обавеза  

 

Понуђач je, уколико се налази на списку негативних референци, а ако 
предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу, у обавези да као саставни део понуде достави 
потписано и печатом оверено писмо о намерама пословне банке да ће по 
потписивању  уговора, доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за додатно 
испуњење уговорних обавеза у износу од 15% од вредности уговора без ПДВ-а 
са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење 
набавке у целости. 
 

 Модел уговора, попуњен, печатиран и потписан од стране 
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овлашћеног лица понуђача.  
У колико понуђачи подносе заједничку понуду, споразум о заједничком 
извршењу јавне набавке садржаће и податак о понуђачу који ће у име групе 
понуђача потписати и печатом оверити Модел уговора. 
 

- Попуњена Изјава о неопходном финансијском  капацитету  
  - Попуњена Изјава о неопходном пословном капацитету 
  - Попуњена Изјава о неопходном кадровском капацитету 
  - Попуњена Изјава о кључном техничком особљу 
 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ,  ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: „Железнице 
Србије“ ад,  са назнаком:  
 

„Измена понуде за јавну набавку услуге техничког прегледа изграђених 
објеката (нови мост и пруга) у оквиру пројеката реконструкција и 
модернизација деонице Гиље - Ћуприја - Параћин, ЈН бр. 14/2015  - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
  
„Допуна понуде за јавну набавку услуге техничког прегледа изграђених 
објеката (нови мост и пруга) у оквиру пројеката реконструкција и 
модернизација деонице Гиље - Ћуприја - Параћин, ЈН бр. 14/2015  - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
  
„Опозив понуде за јавну набавку услуге техничког прегледа изграђених 
објеката (нови мост и пруга) у оквиру пројеката реконструкција и 
модернизација деонице Гиље - Ћуприја - Параћин, ЈН бр. 14/2015- НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге техничког прегледа 
изграђених објеката (нови мост и пруга) у оквиру пројеката реконструкција 
и модернизација деонице Гиље - Ћуприја - Параћин, ЈН бр. 14/2015  - НЕ 
ОТВАРАТИ”.   
  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
 

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

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона о јавним набавкама и то 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,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

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

Начин и рок плаћања: у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), 
одложено, вирмански  у року од 45 дана од дана испостављања рачуна 
који испоставља Пружалац услуге, а којим је потврђено извршење услуге. 
Укупно уговорена цена ће се исплаћивати на следећи начин:  
- 80% од уговорене цене са ПДВ, након достављања Записника о извршеном 
техничком прегледу Наручиоцу. 

- 20% од уговорене цене са ПДВ, након добијања коначног извешатаја о 
извршеном Техничком прегледу.  
Цене из Понуде Извршиоца су фиксне и непроменљиве до коначног извршења 
уговорених обавеза. Предметна услуга Извршиоца обухвата период од 
потписивања уговора до добијања употребне дозволе за предметни објекат 

 

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

Наручилац за ову јавну набавку тражи као средства финансијског обезбеђења 
банкарску гаранцију. 
 

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун Пружаоца услуге. 
 

Плаћање иностраном Пружаоцу услуге вршиће се у динарима на 
нерезидентни рачун Пружаоца услуге. 
 

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. 
 

8.2. Захтеви у погледу рока за извршење услуге 
 

Крајњи рок за извршење услуге је 12 месеци од дана закључења уговора.  
 

Пружалац услуге је дужан да предметну услугу техничког прегледа започне 
одмах по закључењу уговора и добијању наруџбенице. 
 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
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9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 

Цене дате у понуди и укупна вредност понуде морају бити исказане у динарима 
са и без пореза на додату вредност, с тим да ће се за оцену понуде узимати у 
обзир цена без пореза на додату вредност. 
 

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

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

Понуђач као средство обезбеђења за понуду доставља банкарску 
гаранцију за озбиљност понуде, која мора бити неопозива, без приговора, 
безусловна, платива на први позив, на износ од пет (5%) процената од 
вредности  понуде без ПДВ-а, која је издата од угледне банке са седиштем 
у земљи наручиоца или у иностранству, а  која је прихватљива за 
наручиоца и са роком важности 30 дана дужим од опције понуде. 
    
Страни понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкарске гаранције, 
плативе на први позив, само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних агенција 
за рејтинг која је у складу са прописима објавила НБС или подобна рејтинг 
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг 
агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта 
(Europen Securities and Markets Authorities -  ESMA). 
 

Домаћи понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкарске гаранције, 
плативе на први позив, а банка која исте издаје мора бити прихватљива за 
наручиоца.  
 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 
 

Понуђач коме је додељен уговор, дужан је да  достави наручиоцу, као 
средство финансијског обезбеђења испуњења уговорених обавеза, и то: 
 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се 
обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење 
посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од крајњег рока за извршње 
услуге. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 
продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење 
посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не 
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може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети 
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  
Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних агенција 
за рејтинг која је у складу саа прописима објавила НБС или подобна рејтинг 
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг 
агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта 
(Europen Securities and Markets Authorities -  ESMA). 
 

Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити нову 
гаранцију са 30 дана продуженим роком важења.  

 

Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења понуђачу, 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.  
  
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 

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. 
 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем факса на број 
011/3290740, е-пошта: nabavka@srbrail.rs  или поштом на адресу: 
 
 

ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ акционарско друштво 
Сектор за набавке и централна стоваришта 

Здравка Челара 14а, 11000 Београд 
 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр. 14/2015 ”. 

mailto:nabavka@srbrail.rs
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона о јавним набавкама. 
 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона о јавним 
набавкама).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа 
за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона о јавним набавкама, а који 
има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету 
ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, за сваку 
партију посебно, дужан је да у року од 7 дана од дана закључења уговора 
преда наручиоцу банкарску гаранцију за додатно испуњења уговорних 
обавеза, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) 
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 

15. 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;  



Конкурсна документација за јавну набавку услуге техничког прегледа изграђених објеката (нови мост и 
пруга) у оквиру пројекта реконструкција и модернизација деоница Гиље-Ћуприја-Параћин, 

у отвореном поступку, набавка бр. 14/2015 

 
 
 
 
22/97 

  

 

 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. 
 

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
У складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама, 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. 
 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР  

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријум најнижa 
понуђена цена.  
 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 

 

Уколико све понуде са идентичном најнижом ценом имају и идентичан рок 
извршења услуге, предност при додели уговора ће имати понуда са дужим 
роком важења понуде (опција понуде). 
 

Уколико све понуде са идентичном најнижом ценом, идентичним роком 
извршења услуге, имају идентичан рок важења понуде (опција понуде), 
предност при додели уговора ће имати понуда која је прва пристигла у седиште 
наручиоца. 
 
 
 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
(Образац изјаве, дат је у поглављу XIII конкурсне документације). 
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20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail nabavka@srbrail.rs факсом на број 011/3290 740 
или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се 
може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву 
за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона о јавним 
набавкама или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона о 
јавним набавкама, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од 
дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, 
шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка 
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или 
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења 
одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара 
уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на 
отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 
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динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је 
та вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона о јавним набавкама. 
 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона о јавним набавкама.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама. 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку 
услуге техничког прегледа изграђених објеката (нови мост и пруга) у 
оквиру пројеката реконструкција и модернизација деонице Гиље -Ћуприја 
-Параћин, у отвореном поступку, ЈН бр. 14/2015 
  
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача  
(e-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 - услуга  техничког прегледа изграђених 
објеката (нови мост и пруга) у оквиру пројеката реконструкција и 
модернизација деонице Гиље - Ћуприја - Параћин  
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

Вирмански, у року од 45 дана 
од дана испостављања 
рачуна о извршеној услузи 

Рок извршења услуге ( крајњи ) 
/од дана закључења уговора и достављању 
наруџбнице/ 

 
12 месеци 

 
Рок важења понуде 
 

_______ дана од дана 
отварања понуда 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________                    ___________________________

      

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
„Железнице Србије“ акционарско друштво  са седиштем у Београду, улица 
Немањина 6, ПИБ:103859991, матични број: 20038284; број рачуна: 205-147531-
09; назив банке: Комерцијална банка а.д., кога заступа Генерални Директор 
Мирослав Стојчић, дипл.инг.саоб.  (у даљем тексту: Наручилац) 
 

 

и 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
(у даљем тексту: Пружалац услуге), 
 
закључују 
 
 
УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ 
 
 

 

Предмет уговора 
Члан 1. 
Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Пружаоца 
услуге по основу пружања услуге техничког прегледа изграђених објеката (нови 
мост и пруга) у оквиру пројеката реконструкција и модернизација деоницe Гиље 
- Ћуприја - Параћин. 
 

Уговорне стране су сагласне да Пружалац услуге за Наручиоца изврши  услугу 
техничког прегледа изграђених објеката, у свему према усвојеној понуди 
Пружаоца услуге, број _________ од ______2015. године, којa je саставни део 
уговора. 
 

Пружалац услуге ће услугу из става 1. овог члана извршити са номинованим 
подизвођачима, и то: 
 

 - ___________________________ 
 
 

Рок извршења услуге   
Члан 2. 
Пружалац услуге ће извршити услуге из члана 1. уговора  у року до 12 мeсеци 
од дана закључења уговора. 
 
 

Цена и начин плаћања 
Члан 3.   
Укупна вредност услуге из члана 1. овог уговора износи ._______________ 
динара без ПДВ-а 
(словима:__________________________________________________________), 
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односно ______________ динара са ПДВ-ом, 
(словима:__________________________________________________________). 
 

Укупна вредност ПДВ-а износи______________динара. 
(словима:__________________________________________________________). 
 

 
Члан 4. 
Наручилац се обавезује да ће Пружаоцу услуге уговорену цену утврђену у 
складу са чланом 3. овог уговора уплатити вирмански на његов текући 
рачун____________________________________________________________код 
_______________________банке, путем привремених месечних и окончане 
ситуације, одложено у року од 45 дана од дана испостављања ситуације. 
 
Обавезе Наручиоца 
Члан 5. 
Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге достави на увид Главни пројекат  и 
постојећу документацију и друге  податке којим располаже, неопходнe за 
извршење услуга из чл. 1. овог уговора. 
 
Обавезе Пружаоца услуге 
Члан 6. 
Пружалац услуге се обавезује да услугу из члана 1. овог уговора уради стручно, 
квалитетно и у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и 
Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу 
комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за 
употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним 
гарантним роковима за поједине врсте објеката („Службени гласник РС“ 
бр.27/15 од 18.03.2015.године), ако за одређене врсте објеката нису донети 
посебни прописи о техничком прегледу. 
Под квалитетно обављеним послом Наручилац подразумева: 
 

1) да је услуга из члана 1. овог уговора  извршена  у складу са важећим 
    законским прописима;  

2) поштовање уговорених рокова из члана 2. овог уговора.  
 

Члан 7. 
Пружалац услуге се обавезује да Извештајe о извршеном Техничком прегледу 
изради у три (3) штампана примерка и један (1) примерак у PDF формату на 
CD-у, и достави их наручиоцу, „Железнице Србије“ ад, (Сектор за инвестиције). 
 

Гаранције за добро извршење посла и за додатно испуњење уговорних 
обавеза 
Члан 8. 

         Пружалац услуге ће у року од 7 дана од  закључења уговора доставити 
Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, 
безусловну, плативу на први позив и без приговора, у износу  10% (десет) 
процената од износа вредности уговора без ПДВ-а, из члана 3. и роком важења 
30 дана дужим  од крајњег рока за извршење уговора.          
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         У случају продужетка рока из члана 2. овог уговора, Пружалац услуге је у 
обавези да Наручиоцу достави нову банкарску гаранцију на исти износ, а са 
продуженим роком важности од 30 дана дужим од новоутврђеног рока за 
извршење уговора  у целости. 
 

Гаранција за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада за 
губитак до кога буде дошло због пропуста Пружаоца услуге да изврши своје 
обавезе по овом уговору. 
Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће вратити Пружаоцу услуге у 
року од 30 (тридесет) дана од дана када Пружалац услуге буде испунио све 
уговорене обавезе  из члана 1. овог уговора. 
 

        Пружалац услуге ће, ако се  налази на списку негативних референци, а 
         предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је добио негативну 

референцу, у року од 7 дана од закључења  уговора, на име гаранције за 
додатно испуњење уговорних обавеза, доставити Наручиоцу банкарску 
гаранцију на15% уговорене вредности без ПДВ-а и роком важења 30 дана 
дужим од уговореног рока за коначно извршење уговора у целости. 
 

Члан 9. 
Ако Пружалац услуге не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је 
да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну од 10

/00 (један 
промил) дневно на вредност извршених услуга са закашњењем, с тим да 
укупна казна не може бити већа од 5% (пет процената) вредности уговора. 
Делимично извршење услуга у предвиђеном року на искључује обавезу 
плаћања уговорне казне за део неизвршених услуга. 
 

Ако Пружалац услуге једнострано раскине уговор или изврши услугу која битно 
одступа од уговорених одредби по питању квалитета и рокова извршења 
услуге, Наручилац има право да депоновану гаранцију за добро извршење 
посла поднесе на наплату.  
 
Раскид уговора 
Члан 10. 
Уговорне стране су сагласне да се уговор може раскинути споразумно. 
 

Уговор се може раскинути једнострано у случају када једна уговорна страна не 
испуњава своје уговорне обавезе, при чему савесна уговорна страна има право 
на накнаду причињене штете. 
 

Уговорне стране су обавезне да о раскиду уговора обавесте другог уговарача 
писменим путем. 
 

Виша сила 
Члан 11. 
Уговорне стране ослобађају се делимично или у потпуности последица 
неизвршења обавеза по овом уговору уколико је неизвршење резултат 
деловања више силе. 
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после 
закључења овог уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље 
уговорних страна, као што су: рат,  земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, 
акти државних органа од утицаја на извршење обавеза. 
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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. 

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних 
обавеза и то за   период који по свом трајању одговара трајању настале 
околности и разумног рока отклањања последица тих околности. 

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од 
уговорних страна  задржава право да раскине уговор. 
 
Решавање спорова   
Члан 12. 
У случају спора између Наручиоца  и Пружаоца услуге уговара се надлежност 
Привредног суда у Београду.  
 
Измена и допуна уговора 
Члан 13. 
Овај уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, 
сагласношћу уговорних  страна, закључењем Анекса уз овај уговор. 
Изузетно од става 1. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине 
уговор уколико Пружалац услуге не изврши услугу која је предмет јавне 
набавке, у уговореном року, као ни у накнадном року који му Наручилац 
одреди. 
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Остале одредбе 
Члан 14. 
За све што није предвиђено овим уговором, важе одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а примењује се 
издавањем гаранције за добро извршење посла, сходно члану 8. овог уговора. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац 
задржава 4 (четири) примерка, а Пружалац услуге 2 (два) примерка. 
 
 
        За Пружаоца услуге 
 
 

_______________________ 

 

За Наручиоца 
Генерални Директор  
 
__________________________________ 
Мирослав Стојчић, дипл. инж. саоб. 

  

 
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен 
са изабраним понуђачем, и наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије 
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне 
набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом 
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ,  

 

Бр. Опис услуге 
Цена,  
РСД без  
ПДВ-а 

Цена,  
РСД са 
 ПДВ-ом 

1 

Услуга техничког прегледа изграђених објеката 
(нови мост и пруга) у оквиру пројекта 
реконструкција и модернизација деонице Гиље 
- Ћуприја - Параћин 

  

Укупна вредност,  РСД без ПДВ-а  

Укупна вредност, РСД са ПДВ-ом  

 
 
У  _____________________                                      за ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ 
 

     Дана___________________ 
                                                                М.П.                 ________________________ 

 
 
 
 

 
Напомена: Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена 

цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.  

Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице. 
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач 
____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и 
структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама,  
 
_________________________________________________________________,  
(Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у отвореном поступку јавне набавке услуге техничког прегледа изграђених 
објеката (нови мост и пруга) у оквиру пројеката реконструкција и 
модернизација деоницe Гиље - Ћуприја - Параћин, набавка број 14/2015, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона о јавним 
набавкама. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 
ИЗЈАВУ 
 
Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] 
у отвореном поступку јавне набавке услуге техничког прегледа 
изграђених објеката (нови мост и пруга) у оквиру пројеката 
реконструкција и модернизација деоницe Гиље - Ћуприја - Параћин, 
набавка број 14/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
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XIII МОДЕЛ 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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XIV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  
 

(доставља се уз Уговор на меморандуму банке) 
 

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

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 
 

Коме: [име и информације за контакт корисника] 
 

Датум: [убацити датум издавања гаранције] 
 

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

 

 Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције) 
 Гарант: (убацити име и адресу места издавања) 
 Налогодавац: (убацити име и адресу) 
 Корисник: „ Железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6 
 Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о 

испоруци-изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је 
преузео обавезу да достави Банкарску Гаранцију за добро извршење 
посла. 

 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални 
плативи износ 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: 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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XV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ 
ОБАВЕЗА 

(доставља се уз Уговор на меморандуму банке) 
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 
Коме: 
Датум:  
Врста гаранције: Гаранција за додатно извршење обавеза 
Гаранција бр.  
Гарант:  
Налогодавац:  
Корисник: „Железнице Србије“ акционарско друштво Београд, Немањина бр. 6 
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруци-
изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да 
достави Банкарску Гаранцију за добро извршење посла, у складу са Законом о 
јавним набавкама, члан 83. 
Износ гаранције и валута:  
Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно 
од изјаве којом се потврђује оправданост позива, који се изричито 
захтева у тексту доле:    Ништа 
Језик сваког захтеваног документа:  Српски језик 
Начин презентације:  папирно- у оригиналу 
Место презентације:  
Рок важности: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење 
уговора. 
Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац 
 

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки 
износ или износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог 
једног или више усклађених позива, у коме се наводи да је Налогодавац 
прекршио своје обавезе из основног уговора и у ком погледу. 
Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у 
горе назначеном месту за презентацију. 
 

Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив 
(URDG) Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758. 
За и у име Банке 
                                                
..................................................                        ......................................... 
                (потпис)                                                        (потпис) 

………………………………..       …………………………………. 
             (функција)             (функција) 
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XVI Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе 
достављања банкарске гаранције за добро извршење посла за јавну 
набавку услуге техничког прегледа изграђених објеката (нови мост и 
пруга) у оквиру пројеката реконструкција и модернизација деоница Гиље - 
Ћуприја - Параћин, набавка број 14/2015 

 

Пословна банка __________________________________________ (уписати 
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати 
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу 
основног правног посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по 
налогу нашег клијента _______________________________ (уписати назив 
понуђача), након што наш депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, 
а везано за јавну набавку услуге техничког прегледа изграђених објеката 
(нови мост и пруга) у оквиру пројеката реконструкција и модернизација 
деонице Гиље - Ћуприја - Параћин, набавка број 14/2015, са роком важења 
30 дана дужим од уговореног рока извршење услуге у износу од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, а максимално до 
_____________________________динара  
(словима: __________________________________________________________) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 
М. П. 

За банку 
 
____________________ 
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XVII  Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе 
достављања банкарске гаранције за додатно испуњење уговорних 
обавеза за јавну набавку услуге техничког прегледа изграђених објеката 
(нови мост и пруга) у оквиру пројеката реконструкција и модернизација 
деоница Гиље - Ћуприја - Параћин, набавка број 14/2015 

 
Пословна банка __________________________________________ (уписати 
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати 
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу 
основног правног посла, банкарску гаранцију за додатно испуњење уговорних 
обавеза, по налогу нашег клијента__________________________ 
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш 
депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку 
услуге техничког прегледа изграђених објеката (нови мост и пруга) у 
оквиру пројеката реконструкција и модернизација деонице Гиље - Ћуприја 
- Параћин, набавка број 14/2015, са роком важења 30 дана дужим од 
уговореног рока за извршење услуге у износу од 15% од вредности уговора без 
ПДВ-а, а максимално до _____________________динара                         
(словима: __________________________________________________________) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Напомена:  Доставља понуђач који се налази на Листи негативних референци  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 
М. П. 

За банку 
 
____________________ 



Конкурсна документација за јавну набавку услуге техничког прегледа изграђених објеката (нови мост и 
пруга) у оквиру пројекта реконструкција и модернизација деоница Гиље-Ћуприја-Параћин, 

у отвореном поступку, набавка бр. 14/2015 

 
 
 
 
43/97 

  

 

 

XVIII ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

 
 
 
 
 
 
 
Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 
испуњавамо финансијски капацитет дефинисан овом конкурсном 
документацијом.  

 

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке услуге техничког 
прегледа изграђених објеката (нови мост и пруга) у оквиру пројеката 
реконструкција и модернизација деонице Гиље - Ћуприја - Параћин, 
набавка број 14/2015, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“ бр. 124/12). 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

* Доказ у прилогу. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

У   
 
 
 
М.П. 

За понуђача: 
  

Дана 
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XIX ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 
испуњавамо пословни капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.  

 
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке услуге техничког 
прегледа изграђених објеката (нови мост и пруга) у оквиру пројеката 
реконструкција и модернизација деонице Гиље - Ћуприја - Параћин, 
набавка број 14/2015, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“ бр. 124/12). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

* Доказ у прилогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   
 
 
 
М.П. 

За понуђача: 
  

Дана 
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XX ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 
испуњавамо кадровски капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.  

 
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке услуге техничког 
прегледа изграђених објеката (нови мост и пруга) у оквиру пројеката 
реконструкција и модернизација деонице Гиље - Ћуприја - Параћин, 
набавка број 14/2015, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“ бр. 124/12). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

* Доказ у прилогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   
 
 
 
М.П. 

За понуђача: 
  

Дана 
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XXI  ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 

 
 
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 
ћу решењем именовати следећа лица за пружање услуге у предметној јавној 
набавци:  
 

Број 
Лиценцирани 
инжењер 

Име и презиме 
лиценцираног 
инжењера 

Назив привредног 
субјекта који ангажује 
одговорно лице 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
* У случају подношења заједничке понуде попуњен образац потписују и оверавају 
печатом сви чланови групе понуђача који подносе заједничку понуду. 
** У случају потребе образац копирати. 

 
 
 
 

Датум:_____________                                            Потпис одговорног лица: 
 
Место:_____________           м.п.                                ________________ 
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Технички опис: Услуга техничког прегледа изграђених објеката (нови 

мост и пруга) у оквиру пројекта реконструкција и модернизација 

деонице Гиље-Ћуприја-Параћин 

 
1. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И МОДЕРНИЗАЦИЈИ 

ДЕОНИЦЕ ГИЉЕ - ЋУПРИЈА – ПАРАЋИН ПРУГЕ БЕОГРАД – НИШ 

 

Услуга вршења техничког прегледа односи се на услуге вршења техничког прегледа 

упоредо са извођењем радова на реконструкцији и модернизацији деонице Гиље – 

Ћуприја – Параћин, пруге Београд – Ниш, у складу са Главним пројектом и Пројектом 

изведеног објекта: 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Техничко образложење 

1.1. Друмске саобраћајнице 

1.2. Доњи строј пруге 

1.3. Горњи строј пруге 

1.4. Инжењерски објекти 

1.5. Уређење стајалишта Гиље 

 

Техничко образложење 

"Железнице Србије" ад, планира да изврши реконструкцију и модернизацију пруге 

Београд - Ниш, деоница Гиље -Ћуприја - Параћин. 

Реконструкција пруге на овој деоници условљена је ограничавајућим елементима плана 

пруге и стањем горњег строја, као и лошим стањем једноколосечног железничког моста 

на реци Велика Морава који се налази испред улаза у станицу Ћуприја, што све заједно 

смањује пропусну моћ пруге. 

У оквиру реконструкције и модернизације деонице Гиље - Ћуприја - Параћин 

предвиђени су радови на грађевинској и електротехничкој инфраструктури која 

омогућава кретање возова брзином 160 км/час, са изградњом новог моста преко Велике 

Мораве. 

Опис постојећег стања пруге 

На делу пруге од Гиља до Параћина (км 140+735 до км 155+160) на коме је предвиђена 

реконструкција,, возови се крећу брзином од 80 км/час што је условљено горе 

наведеним разлозима. На овој деоници налазе се стајалишта Гиље и Јовац, и 

железничке станице Ћуприја (13 колосека) и Параћин (8 колосека). 

Електрификација пруге Београд-Ниш завршена је 1974 г. у оквиру програма 

модернизације магистралних пруга ЈЖ. Пруга је електрифицирана монофазним 

системом 25 kV, 50 Hz. Контактна мрежа постојеће пруге је компензована, предвиђена 

за брзине вожње до 160 км/час. Станични колосеци у станици Ћуприја су 

електрифицирани и секционисани преко ПС са даљинским управљањем из центра 

даљинског управљања у Нишу. Опрема стабилних постројења електричне вуче је 

домаће производње. Стање ових постројења у погледу поузданости, расположивости, 

погодности, одржавања и безбедности (РАМС) не задовољава захтеве међународних 

стандарда, па је неопходна њихова рехабилитација. 

Железничка пруга Београд - Ниш, деоница Јагодина - Ћуприја - Параћин опремљена је 

сигнално-сигурносним уређајима шпур план технике за обављање саобраћаја у систему 

двоколосечног аутоматског пружног блока и укључена је у систем телекоманде 

саобраћаја са управљањем из ТК центра у Нишу. Пруга је опремљена сигналним 

средствима за брзину до Vмаx=120 км/час. 
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Сви телекомуникациони системи су технолошки застарели, делом изашли из 

предвиђеног амортизационог животног доба, али су функционално способни и 

задовољавају потребе за комуникацијама у условима постојећих брзина и фреквенције 

саобраћаја. Системи не могу да одговоре потребама савремених комуникација - 

Интернет, пренос мултимедијалних садржаја итд, као ни захтевима за повећање броја 

учесника. Квалитет веза, поузданост и доступност су на ниском нивоу. 

 

1.1. ДРУМСКE  САОБРАЋАЈНИЦE 

Укрштање са регионалним путем Р214 

Новопројектована траса пруге укршта се са регионалним путем Р214 на км 141+175. На 

овом месту угао укрштања саобраћајница је врло неповољан и зато је пројектом 

предвиђена девијација регионалног пута у дужини од 1228.27 м са изградњом 

надвожњака дужине 23.5+24+23.5=75 м. 

Надвожњак је пројектован у вертикалној кривини Рв=3500 м са обостраним падом од 

4%. Ширина коловоза на регионалном путу Р214 је 7.7 м, а ширина банкина 1.5 м. 

Елементи плана и профила девијације регионалног пута Р214 усвојени су на основу 

саобраћајног оптерећења на овој деоници. У циљу заштите конструкције доњег строја 

пруге од атмосферских вода пројектовани су обострани одводни јаркови на местима на 

којима је то потребно. Одводни јаркови пројектовани су са облагањем дна сегментним 

монтажним армирано бетонским елементима, који се полажу на слој бетона МБ15. 

Саобраћајнице на подвожњацима 

На траси новопројектоване пруге налазе се следећи подвожњаци: 

Подвожњак-потходник Л=7.5 м 140+719.92 

Подвожњак Л=7.5 м 143+188.10 

Подвожњак Л=7.5 м 144+533.71 

Подвожњак Л=12 м 145+855.97 

Подвожњак Л=7.5 м 148+065.52 на којима је предвиђена израда бетонског коловоза. 

На подвожњацима распона 7.5 м ширина коловозних трака је 2.75 м, ширина пешачке 

стазе 1.25 м и ригола димензија 0.75 м. Бетонски коловоз на овим подвожњацима 

изводи се према уздужном профилу у пресеку објеката и приложеном детаљу коловоза. 

На подвожњаку Л=12 м на км 145+855.97 ширина саобраћајних трака је 3.0 м са 

ивичњацима 18/24 и ширином пешачких стаза 1.50 м. Ширина банкина је 1.32 м. 

Овај подвожњак је пројектован како би се омогућио пролаз камиона који превозе 

шњунак из шљункаре која се налази испод моста преко Велике Мораве на постојећој 

прузи. Овај подвожњак налази се у депресији која се пуни водом за време високог 

водостаја на реци Велика Морава и подразумева се да у том периоду саобраћајница 

неће бити у функцији. 

1.1.3. Приступне друмске саобраћајнице и приступна саобраћајница стајалишту Гиље 

Број путника у стајалишту Гиље износи 1167 годишње. Како локални возови који стају 

на овом стајалишту саобраћају 305 дана у години, у просеку дневно ово стајалиште 

користи 4 путника. 

Пошто је број корисника стајалишта у Гиљу мали, за пројектовање приступних 

саобраћајница примењени су српски стандарди за пројектовање путева који се односе 

на путеве за повезивање, прилазне путеве и друге путеве са малим саобраћајем 

(некатегорисани путеви). 

На км 140+620 пројектовано је стајалиште Гиље на удаљености 75 м од стајалишта на 

постојећој прузи. Решењем се предвиђа изградња перона дужине 120 м и висине 55 цм 

изнад ГИШ-а са надстрешницом, потходником, и приступним саобраћајницама. 

Потходник је пројектован на км 140+719.92, на месту где се пруга укршта са локалном 

саобраћајницом на уласку у насеље Гиље (саобраћајница 1). Слободни профил 
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подходника димензионисан је тако да обезбеђује и пролаз путничких аутомобила. 

Ширина саобраћајнице је 5.5 м, а ширина пешачких стаза од 0.75 м до 1.0 м. 

За приступ перонима на десном и левом колосеку користиће се новопројектоване 

саобраћајнице број 2, 4 и 5. У склопу профила саобраћајница 2 и 5 налазе се 

паркиралишта. На саобраћајници број 5 која има слепи завршетак налази се окретница 

која омогућава маневрисање путничких аутомобила, и 10 паркинг места која су 

пројектована под углом од 900 у односу на смер кретања. Саобраћајница 2 је ширине 

3.0 м са подужним нагибом маx 5%. На саобраћајници број 2 предвиђено је подужно 

паркирање путничких возила (6 места) и на том месту ширина саобраћајнице износи 

5.5 м. 

Циљ је био да се обезбеди несметани прилаз стајалишту Гиље особама са посебним 

потребама, тако да саобраћајнице 2 и 4 задовољавају те услове. 

Саобраћајница број 3 је ширине 5.5 м и завршава се на раскрсници са пољским 

путевима. Банкина је ширине0.75 м. 

Саобраћајница 4 се одваја са регионалног пута на месту где се сада налази раскрсница 

са локалном саобраћајницом. Ширина саобраћајнице је 3 м са обостраним 

проширењима од 2.5 м за мимоилажење возила. 

Попречни нагиби саобраћајница пројектовани су у функцији одводњавања површинске 

воде са коловоза. 

 

1.2.        ДОЊИ СТРОЈ ПРУГЕ 

1.2.1. Једноколосечна пруга Распутница " Ћуприја " - Параћин 

На км 145+892.00 са левог колосека новопројектоване пруге скретницом типа 60Е1 

Р=300 а=60 одваја се једноколосечна пруга која се уклапа у колосек број 3 у станици 

Ћуприја. 

На овој деоници усвојени полупречник хоризонталне кривине је Р=300 м што одговара 

минималном полупречнику кривине на отвореној прузи. 

Колосеци у станици бр. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 се демонтирају и уклањају, а колосеци 

1, 2, 3, 4 и 5 се реконструишу, тако да станица Ћуприја остаје међустаница на 

једноколосечној прузи од Распутнице Ћуприја до станице Параћин, отворена за рад са 

путницима и робом. 

Реконструкција станице Ћуприја условњена је измештањем трасе железничке пруге, 

изградњом нове једноколосечне везе Распутница Ћуприја - Параћин и задржавањем 

свих потребних функција станице Ћуприја. 

На улазној страни станице колосеци који се задржавају су скраћени, а излазно грло је 

реконструисано тако што су избачене енглеске скретнице и укрштај, и уместо њих 

предвиђене просте колосечне везе. 

Дужине реконструисаних колосека су: 

корисне дужине колосека 

КД1=127.560 м  

КД2=200.79 м 

КД3=262.89 м  

КД4=202.43 м  

КД5=373.61 м 

грађевинске дужине колосека 

КД1=139.696 м 

КД2=234.980 м  

КД3=314.260 м 

КД4=378.840 м  

КД5=489.830 м 
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Кроз станицу Ћуприја леви пролазни колосек је задржан као главни, и иза скретнице 

бр.14 прелази на десни колосек, док десни колосек испред скретнице бр.15 у дужини од 

434.27 метара постаје извлачњак. На км 1+550.43 (по десном колосеку постојеће пруге 

149+403.07) колосек једноколосечне пруге се уклапа у трасу десног колосека постојеће 

пруге. Десни колосек пруге Ћуприја - Параћин је ремонтован у скорије време и налази 

се у бољем стању. 

У циљу заштите конструкције доњег строја једноколосечне пруге од атмосферских 

вода пројектовани су одводни јаркови и бетонски канали на местима на којима је то 

потребно. Одводни јаркови пројектовани су са облагањем дна сегментним монтажним 

армирано бетонским елементима, који се полажу на слој бетона 

МБ 15. 

Бетонски канали пројектовани су са десне стране једноколосечне пруге иза железничке 

станице Ћуприја да би осовина пруге задржала потребно одстојање од постојеће 

друмске саобраћајнице. 

У циљу што бољег одводњавања све постојеће пропусте на једноколосечној прузи 

треба очистити. 

Од км 4+535.20 (по десном колосеку постојеће пруге 152+358.85) траса једноколосечне 

пруге напушта десни колосек постојеће пруге и кривином Р=800 м, Л=180 м заузима 

положај паралелан левом колосеку двоколосечне пруге, на осовинском растојању од 6 

м. 

Дужина новоизграђеног колосека је 2267.84 м. 

Од км 6+369.09 на новоизграђени колосек наставља се извлачни колосек на тријанглу у 

станици Параћин за који је пројектом предвиђена реконструкција у дужини од 650 м. 

Изградња једноколосечне пруге условила је реконструкцију колосека ка магацину и 

ложионици у станици Параћин. 

За одвођење воде са планума постојеће двоколосечне пруге од км 4+773.43 до км 

6+739.04, пројектован је дренажни систем у трупу између двоколосечне пруге и 

једноколосечне одвојне пруге Распутница Ћуприја - Параћин. 

Пројектни елементи једноколосечне пруге Ћуприја - Параћин усклађени су са 

елементима постојеће двоколосечне деоноце Ћуприја - Параћин. 

1.2.2. Новопројектована двоколосечна пруга Гиље - Ћуприја - Параћин 

Новопројектована траса напушта постојећу пругу код стајалишта Гиље, а уклапа се у 

постојећу на КПК 63 која је дефинисана на десном колосеку постојеће пруге код Змича 

(км 152+825 по постојећој прузи). 

Почетак измештања пруге је на км 140+070.02. У трасу постојеће пруге нова 

двоколосечна пруга се уклапа на км 150+287,00 (152+821.74 по десном колосеку 

постојеће пруге). 

На км 140+620 предвиђена је изградња стајалишта Гиље са перонима са 

надстрешницом, потходником, и приступним саобраћајницама. 

Попречни нагиби саобраћајница пројектовани су у функцији одводњавања површинске 

воде са коловоза. 

На км 141+175 новопројектована пруга се укршта са регионалним путем Р214 где је 

предвиђена девијација регионалног пута дужине 1228.27 м. 

На км 143+881.43 пројектована је челична конструкција двоколосечног железничког 

моста, као континуална решеткаста конструкција дужине 

Л=52.5+67.5+82.5+67.5+52.5=322.5 м са затвореним колосеком. 

Два колосека на размаку од 4.2 м су у туцаничком застору који се налази у челичном 

кориту. 
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Иза моста од стационаже 144+676.23 нивелета пруге је у нагибу од 0о/оо како би се 

касније омогућила евентуална изградња станичног платоа нове железничке станице 

Ћуприја на двоколосечној прузи. 

Новопројектована пруга Гиље - Ћуприја - Параћин уклапа се у постојећу пругу на км 

150+287.00 (152+821.74 по км постојеће пруге). 

Дужина нове пруге Гиље -Ћуприја - Параћин је 10212.98 м. Највећи пројектовани 

подужни нагиб на прузи је 5о/оо на навозним рампама моста преко Велике Мораве. 

У овој фази реконструкције и модернизације пруге Београд - Ниш, деонице Гиље - 

Ћуприја - Параћин задржана је станица Ћуприја (реконструисана) на једноколосечној 

прузи. У складу са тим иза рампе на мосту преко Велике Мораве пруга је у правцу и 

хоризонтали у дужини од 2849.03 м. 

Осим са реком Великом Моравом траса новопројектоване пруге укршта се са 

изграђеним каналима за одводњавање пољопривредних површина, природним јаругама 

и друмским саобраћајницама. Да би се обезбедило денивелисано укрштање са 

друмским саобраћајницама као и сигурност и поузданост објекта при наиласку великих 

вода, на двоколосечној прузи поред моста преко Велике Мораве пројектовани су 

Инжењерски објекти: 

- подвожњак км 140+719.92, Л=7.5 м 

плочаст пропуст км 141+023.11, Л=3.0 м 

надвожњак на км 141+801.22, Л=23.5+24.0+23.5 

плочаст пропуст на км 142+475.02, Л=2.0 м 

подвожњак на км 143+188.04, Л=7.5 м 

подвожњак на км 144+533.64, Л=7.5 м 

мост (подвожњак) на км 145+855.97, Л=12 м 

плочаст пропуст на км 146+625.00, Л=2.0 м 

плочаст пропуст на км 147+718.37, Л=3.0 м 

плочаст пропуст на км 147+932.87, Л=2.0 м 

подвожњак на км 148+065.47, Л=7.5 м 

плочаст пропуст на км 149+150.00, Л=2.0 м 

плочаст пропуст на км 150+022.37, Л=2.0 м 

плочаст пропуст на км 150+540.83, Л=1.0 м 

плочаст пропуст на км 151+662.45, Л=2.0 м 

Новопројектована двоколосечна пруга претежно је у насипу. На основу сагледаних 

количина материјала потребних за иградњу пруге, извршено је одређивање 

потенцијалне локације позајмишта. При одређивању локација позајмишта обављени су 

разговори са водопривредном организацијом "Морава" из Ћуприје. Обзиром на 

количине материјала и на то да на траси постоји водена препрека, предложено је 

отварање по једног позајмишта на свакој обали, као и коришћење материјала са спруда 

у реци Великој Морави испод пројектованог моста. 

Из ових позајмишта могућа је експлоатација у слоју дебљине преко 5 м. Материјал који 

ће се користити из овог позајмишта је моравски шљунак. Пошто се позајмишта налазе 

на новопројектованој траси, приступни путеви нису потребни. Сада се та позајмишта 

користе за добијање грађевинског материјала (шљунак , песак и др.) и могу се сматрати 

квалитетним. У оквиру Геотехничког елабората дати су резултати лабораторијских 

испитивања на 10 узорака и то гранулометријска анализа, Прокторов опит и ЦБР. 

Из ових позајмишта користиће се материјал и за прелазни и заштитни слој, с обзиром 

одговара датим условима. 

Према геолошким истражним радовима потребно је скинути слој хумуса дебљине 70 

цм, а у усеку иза станице Ћуприја од км 147+900.00 до км 148+325.00 извршити замену 

материјала у слоју од 1м. 
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На делу где се врши замена материјала насип ће се изградити од квалитетнијег 

материјала - шљунка. 

Придобијени материјал од хумуса користиће се за хумузирање косина у слоју од 20 цм, 

а преостали део ће се планирати по постојећим рововима, депресијама или одвести на 

депонију. Хумус који се скида са позајмишта враћа се на искоришћени део позајмишта. 

Од места уклапања новопројектоване пруге са постојећом пругом 150+287 (постојећа 

стационажа 152+811.73) пројектом је предвиђено размицање левог колосека у односу 

на десни на размак од 4.20 м до краја прелазне кривине 65 десно на км 151+527.42 

(постојећа стационажа 154+046.90). 

 

1.3.        ГОРЊИ СТРОЈ ПРУГЕ 

1.3.1.     Горњи строј једниколосечне пруге Распутница Ћуприја - Параћин 

Горњи строј на новопројектованим деоницама пруге Распутница Ћуприја - Параћин 

изградиће се од придобијеног материјала горњег строја који се демонтира са пружних 

деоница које се укидају. 

Колосек се полаже са пољима Л=45 м, пошто су шине у постојећем колосеку претходно 

исечене на ту дужину. По извршеном регулисању колосека шине се заварују у дуги 

шински трак. 

Пре монтаже шинских поља и половних скретница врши се конзервација причврсног 

прибора. 

Између скретнице број 3 типа 60Е1 на левом колосеку и скретнице број 4 типа 49 на 

једноколосечној прузи на распутници Ћуприја, уграђује се прелазна шина. 

Перони у станици Ћуприја дужине 123.52 м и 125.36 м и висине 35 цм изнад ГИШ-а се 

демонтирају и поново монтирају на местима предвиђеним пројектом. Између колосека 

број 1 и број 2, на дужини од 50 м, осовинско растојање је 4.65 м и предвиђено је да се 

између њих монтажни перонски елементи поставе (утопе) на 20 цм изнад ГИШ-а како 

не би залазили у слободан профил. 

За овакав начин постављања елемената постоји начелна сагласност "Железнице 

Србије" ад. 

У станици Ћуприја потребно је скинути застор, уваљати планум у станици и поставити 

колосек у новом застору. 

Део колосечног материјала на постојећој прузи која се укида и користи за 

једноколосечну пругу демонтира се у току извођења радова у зависности од одвијања 

саобраћаја, а преостали део демонтира се по завршетку радова на обе пруге. 

Горњи строј новопројектоване двоколосечне пруге Гиље -Ћуприја - Параћин 

Шине и системи причвршћења 

Горњи строј двоколосечне пруге биће изграђен од новог материјала. 

Предвиђено је уграђивање шине типа 60Е1, квалитета 260 (односно 900А према 

важећој објави УИЦ 860), према ЕН 13674 - 1 Септембер 2003појединачних дужина 

мин 100 м заварене у дуги шински трак, са еластичним причврсним прибором. 

Поступак лабораторијског испитивања и радне карактеристике еластичног прибора 

треба да буду минимално у складу са Европским стандардима ЕН 13146 и ЕН 13481. 

Скретнице су од истог типа шине, заједно са причврсним прибором и преднапрегнутим 

бетонским скретничким праговима и такође заварене у ДТШ. Техничко решење и 

квалитет скретница треба да буде у складу са Европским стандардом ЕН 13232. 

У станицама испред и иза скретница, нису потребне справе против подужног померања 

шина. 

На км 145+725.53 налази се почетак просте колосечне везе два паралелна колосека на 

растојању д=4.20 м са скретницама Р 500-1:14 на Распутници Ћуприја. 

Прагови 



Конкурсна документација за јавну набавку услуге техничког прегледа изграђених објеката (нови мост и 
пруга) у оквиру пројекта реконструкција и модернизација деоница Гиље-Ћуприја-Параћин, 

у отвореном поступку, набавка бр. 14/2015 

 
 
 
 
53/97 

  

 

На отвореној прузи, уграђују се једноделни преднапрегнути армирано бетонски 

прагови са еластичним причврсним прибором на осовинском растојању од 60 цм, 

дужине 2.60 м у свему према норми за бетонске прагове ЕН 13230-1, ЕН 13230-2 и ЕН 

13230-4 из децембра 2002. 

Укупна дебљина конструкције горњег строја са овим прагом износи 70 цм. 

Застор 

Засторна призма је од туцаника категорије И према Упутству 331 за испоруку и пријем 

туцаника за застор пругама на ЈЖ, које важе од 15.02.2002 г. и ЕН 13450 у коме се 

наводе тражена својства. 

Колосек на мосту 

У оквиру реконструкције и модернизације деонице Гиље-Ћуприја-Параћин, потребно 

је изградити двоколосечни железнички мост преко Велике Мораве на новој локацији. 

Траса пруге на мосту је у правцу , до средине моста пруга је у успону 5 0/00 на дужини 

од 1130.60 м, а од средине моста нивелета је у паду од 5 0/00 на дужини од 794.8 м. 

Радијус вертикалне кривине је 30000 м. 

Конструкција моста је челична решетка са 5 распона, дужине 322.5 м, система 

континуалног носача. Статичка диспозиција моста приказана је у прилогу. Дилатирање 

мостовске конструкције је омогућено преко дилатација изнад крајњег покретног 

лежишта стуба. 

Колосек је, пре и после моста, као и на самом мосту, у засторној призми од туцаника. 

На мосту је предвиђено да су сви елементи горњег строја (шине, прагови са 

еластичним прибором, застор) истог квалитета као за колосек ван моста и изграђен од 

новог материјала. У зависности од усвојеног типа еластичног колосечног прибора биће 

изабран и тип бетонског прага и тиме ће се дефинисати положај рупа на бетонском 

прагу за причвршћивање заштитне шине као и растојање од возне и заштитне шине. 

Контрола напрезања у ножици шине од вертикалног оптерећења је извршена за брзину 

од 160 км/час. 

Због расположивог растојања између обалних бетонских стубова и челичне мостовске 

конструкције предвиђено је следеће: 

На обалним мостовским стубовима на км 143+719.105 и на км 144+043.91предвиђено 

је директно причвршћење еластичног колосечног прибора са двоструком еластичном 

гуменом подлошком на бетонским опорцима 

На делу челичне конструкције на км 144+043.28, такође је предвиђено директно 

причвршћење еластичног колосечног прибора са двоструком еластичном гуменом 

подлошком за челични носач 

Предвиђена директна причвршћење колосечног причврсног прибора за бетонске 

опорце врши се двострукоеластичним причврсним системом који садржи две 

међусобно повезане челичне подложне плоче (између којих се налази еластомерна 

подлошка), од којих се доња фиксира, а горња носи еластичне челичне копче, којима се 

врши причвршћење шине, испод чије ножице се поставља друга еластомерна 

подлошка. 

Директно причвршћење колосечног причврсног прибора за челични носач изнад 

покретног лежишта је сличног типа као и причвршћење на опорцима. 

На десном колосеку где је дилатациона справа на трупу пруге на бетонском опорцу, 

причврсни прибор треба да омогући смањење отпора подужном померању шина, а на 

челичном носачу не треба.На левом колосеку где је дилатациона справа на мосту на 

челичном носачу, причврсни прибор треба да омогући смањење отпора подужном 

померању шина, а на бетонском опорцу не треба. Положај директних причвршћења 

еластичног колосечног прибора је приказан у графичкој документацији. 
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Заштитне шине на мосту и 10 м ван моста су од Л профила 180/180/16мм. Заштитне 

шине (профили) са моста, по десном колосеку , морају се продужити и кроз 

дилатациону справу. На левом колосеку дилатациона справа мора бити са заштитном 

шином (профилом). На мосту и на 3м испред и иза моста (где је заштитна шина у 

правцу), Л профил је причвршћен за бетонски праг тирфонима. На овим праговима, 

пројектом су предвиђене рупе за причвршћивање заштитне шине као и пластичне 

клинове, који се постављају испод Л профила и служе за њихову нивелацију. 

Пластични клинови треба да имају карактеристике шинских подлошки, према 

одредбама UIC code 864-5 О. 

На 7 м, на крајевима заштитних шина, њихово причвршћење за прагове предвиђено је 

челичним обручима 022, са навојем на крајевима и навртком М22 са еластичним 

подложним прстеном (постављају се испод прага). На овом делу су прагови исти као и 

на отвореној прузи (једноделни преднапрегнути армирано бетонски прагови на 

осовинском растојању од 60 цм). Због повећања сигурности предвиђено је и 

постављање челичног укрућења 150/150/12 на 60цм дуж L профила. 

Сагласно капацитетима мостовске дилатације извршено је усаглашавање и колосечних 

дилатационих справа па је усвојено решење дилатационих справа капацитета ±250 мм . 

Дилатационе справе су на бетонским праговима и са еластичним колосечним 

прибором. Постављају тако да се вожња одвија низ језичак.Покретни део справе ( 

језичак )омогућава дилатацију ДТШ-а на мосту. Произвођач дилатационих справа мора 

урадити два пројекта дилатационих справа (за сваки правац по један да би се вожња 

одвијала низ језичак). С обзиром да је мост са сигурносном шином, врхови 

унутрашњих језичака морају се налазити на око 4 м од лежишта моста. На десном 

колосеку крај дилатационе справе се поставља на трупу пруге између бетонског опорца 

и бетонског прага, на км 144+044.31. На левом колосеку крај дилатационе справе се 

поставља на мосту између бетонског прага и челичног носача, на км 144+042.88. 

Дилатационе справе се уграђују у колосек заваривањем, након што се изврши 

регулација хода справе при средњој температури тс=тп=10°C. Регулисање хода справе 

врши се у односу на нулти положај језичка.Треба водити рачуна да се на месту 

дилатационе справе налази и заштитна шина од Л профила. 

Сталне ознаке за праћење подужних и попречних померања ДТШ треба поставити 

испред и иза моста. 

Колосек се на целој деоници заварује у јединствени ДТШ. Колосек (на мосту и ван 

моста) пре формирања ДТШ-а, мора бити доведен у пројектовани осовински и 

висински положај, у потпуности регулисан и подбијен. 

 

1.4.        ИНЖЕЊЕРСКИ ОБЈЕКТИ 

1.4.1.     Подвожњаци 

1.4.1.1 Подвожњак на км 140+720,28 

Пројектован подвожњак на км 140+720.28 премошћује улицу у Гиљу, која повезује 

железничку станицу са насељем. 

Траса пруга на делу објекта је у правцу, у подужног нагиба од 3 % о, а угао укрштаја са 

тангентом на осовину улице је око 630. Улица је у кривини у односу на трасу пруга. 

Усвојено решење моста-подвожњака има један отвор Л=9.40 м. Величина отвора 

диктирана је попречним профилом улице коју премошћује. Угао закошења је 700. 

Укупна ширина подвожњака, управно на пруге, је 11.0 м , а у правцу улице је 11.71 м. 

Са обе стране је канал за СС и ТТ каблове, који служе уједно као пешачка стаза за 

службена лица. 

Опис конструкције 
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Коловозна конструкција је од армирано бетонских монтажних носача, система просте 

греде распона 9.40 м. У попречном пресеку је 8 пуних плоча (носача), које су 

међусобно повезане са седам везних греда бетонираних на лицу места. Носачи су 

висине 80 цм. 

Средње плоче су су ширине 115 цм, а крајње 100 цм, са конзолом од 105 цм. 

Монтажни носачи бетонирају се у фабрици или на на градилишту на простору 

одређеном за ту сврху. Након очвршћавања бетона подижу се и монтирају на пројектом 

предвиђена места. Прорачуном није обухваћено монтирање са насипа иза крајњих 

стубова. 

Избор и начин монтаже зависи од градилишта, односно од механизације којом 

располаже Извођач. 

У зависности од начина монтаже потребно је предвидети одговарајуће куке за 

прихватање носача, а које треба поставити на месту теоријског распона носача. 

Потребно је посебно обратити пажњу на монтажу, односно тачност њиховог лоцирања, 

уз геодетску контролу. 

У статичком смислу монтажни носачи и делови који се бетонирају на лицу места чине 

једну целину, и као такви су рачунати да раде у две фазе. 

У првој фази ради само основни пресек, а у другој фази основни пресек заједно са 

делом који се бетонира на лицу места. 

Преко изведене плоче, да би се успешно извршило одводњавање воде са моста, изводи 

се слој за пад од ситнозрног бетона, који у највишој тачки износи 10 цм, а у најнижој 3 

цм. Ова површина пре постављања хидроизолације мора бити сува. Поставља се 

хидроизолација дебљине 1 цм, а преко ње се бетонира заштитни слој хидроизолације од 

ситнозрног бетона дебљине 5 цм, армираног гвозденом поцинкованом мрежом. 

Хидроизолација са заштитом се подиже уз постојеће жљебове у парапету. 

Одводњавање је предвиђено помоћу 4 сливника који се постављају на оба краја 

конструкције гледано како у попречном, тако и у подужном смислу. Тачан положај 

сливника дат је у пројекту. 

Гледано у попречном смислу, са обе стране, предвиђен је по један канал за СС и ТТ 

каблове, који истовремено служи као пешачка стаза за службена лица. 

На крајевима коловозне плоче предвиђа се постављање дилатационих спојница од 

бакарног лима са испуном од битумена. 

Коловозна конструкција се ослања на ослоначке конструкције преко подливке од 

ексмала. 

Са обе стране моста у подужном правцу предвиђене су монтажне маске и ограда која 

треба да гарантује безбедност лицима која се нађу на конструкцији. 

Крајњи стубови 

Крајњи стубови су пројектовани као армиранобетонска платна дебљине 110 цм. Стуб 

С1 има непокретна лежишта (по 4 анкера 022 мм, на споју два носача), а на другом 

крајњем стубу С2 конструкција је слободно ослоњена. 

Крила су паралелна висећа и стојећа. 

Испред и иза моста, а због разлике крутости насипа пруге и објекта, предвиђена је 

израда шљунчаног клина у нагибу 1:1. Набијање шљунка извести у слојевима по 30 цм 

дебљине, са набијањем до модула стишљивости од Мс=30 МPа. Шљунчани клин 

завршити заштитним слојем дебљине 80 цм, како је приказано на цртежима. Ова 

заштита састоји се из два слоја, прво шљунковити песак дебљине 50 цм, и преко тога 

цементна стабилизација дебљине 30 цм. 

Услови фундирања 
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На основу геотехничког елабората, и вредности параметара који су дати, фундирање 

стубова моста је на бушеним шиповима 090 цм, и то по 8 шипова за сваки стуб, дужине 

Л=10 м. Шипови су ослоњени у слоју шљунка, и носивост им је по бази. 

1.4.1.2. Подвожњак на км 143+188,04 

Пројектован подвожњак на км 143+188.04 премошћује некатегорисани пут који 

повезује оближња насеља. 

Траса пруга на делу објекта је у хоризонталној кружној кривини Р=700 м, са 

надвишењем 55 мм, и подужног нагиба 5 %. Угао укрштаја са осовином пута је 900. 

Усвојено решење моста-подвожњака има један отвор Л=8.20 м. Величина отвора 

диктирана је попречним профилом пута којег премошћује. Укупна ширина подвожњака 

износи је 11.0 м, са каналом за СС и ТТ каблове, са обе стране који служе уједно као 

пешачка стаза за службена лица. 

Опис конструкције 

Коловозна конструкција је од армирано бетонских монтажних носача, система просте 

греде распона 8.20 м. У попречном пресеку је 8 пуних плоча (носача), које су 

међусобно повезане са седам везних греда бетонираних на лицу места. Носачи су 

висине 70 цм. 

Средње плоче су су ширине 115 цм, а крајње 100 цм, са конзолом од 105 цм. 

Монтажни носачи бетонирају се у фабрици или на на градилишту на простору 

одређеном за ту сврху. Након очвршћавања бетона подижу се и монтирају на пројектом 

предвиђена места. Прорачуном није обухваћено монтирање са насипа иза крајњих 

стубова. 

Избор и начин монтаже зависи од градилишта, односно од механизације којом 

располаже извођач радова. 

У зависности од начина монтаже потребно је предвидети одговарајуће куке за 

прихватање носача, а које треба поставити на месту теоријског распона носача. 

Потребно је посебно обратити пажњу на монтажу, односно тачност њиховог лоцирања 

уз геодетску контролу. 

У статичком смислу монтажни носачи и делови који се бетонирају на лицу места чине 

једну целину , и као такви су рачунати да раде у две фазе. 

У првој фази ради само основни пресек, а у другој фази основни пресек заједно са 

делом који се бетонира на лицу места. 

Преко изведене плоче, да би се успешно извршило одводњавање воде са моста, изводи 

се слој за пад од ситнозрног бетона, који у највишој тачки износи 10 цм, а у најнижој 3 

цм. Ова површина пре постављања хидроизолације мора бити сува. Поставља се 

хидроизолација дебљине 1 цм, а преко ње се бетонира заштитни слојхидроизолације од 

ситнозрног бетона, дебљине 5 цм, армираног гвозденом поцинкованом мрежом. 

Хидроизолација са заштитом се подиже уз постојеће жљебове у парапету. 

Одводњавање је предвиђено помоћу 4 сливника који се постављају на оба краја 

конструкције гледано како у попречном, тако и у подужном смислу. Тачан положај 

сливника дат је у пројекту. 

Гледано у попречном смислу, са обе стране, предвиђен је по један канал за СС и ТТ 

каблове, који истовремено служи као пешачка стаза за службена лица. 

На крајевима коловозне плоче предвиђа се постављање дилатационих спојница од 

бакарног лима са испуном од битумена. 

Коловозна конструкција се ослања на ослоначке конструкције преко подливке од 

ексмала. 

Са обе стране моста у подужном правцу, предвиђене су монтажне маске и ограда која 

треба да гарантује безбедност лицима која се нађу на конструкцији. 

Крајњи стубови 
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Крајњи стубови су пројектовани као армиранобетонска платна дебљине 100 цм спојена 

заједничком темељном плочом, тако да образују рам. Стуб С1 има непокретна лежишта 

(по 4 анкера 022 мм, на споју два носача), а на другом крајњем стубу С2 конструкција је 

слободно ослоњена. 

Крила су паралелна висећа, а у продужетку ових стубова пројектовани су независни 

крилни зидови. 

Испред и иза моста, а због разлике крутости насипа пруге и објекта, предвиђена је 

израда шљунчаног клина у нагибу 1:1. Набијање шљунка извести у слојевима по 30 цм 

дебљине, са набијањем до модула стишљивости од Мс=30 Мпа. Шљунчани клин 

завршити заштитним слојем дебљине 80 цм, како је приказано на цртежима. Ова 

заштита састоји се из два слоја, прво шљунковити песак дебљине 50 цм, и преко тога 

цементна стабилизација дебљине 30 цм. 

Услови фундирања 

На основу геотехничког елабората, и вредности параметара који су ту дати 

пројектовано је плитко фундирање моста, на заједничкој темељној плочи. 

Приликом ископа доћи ће до дотока воде у темељне јаме. У складу са тим треба 

предузети мере одговарајућег подграђивања и црпљења подземне воде. 

1.4.1.3. Подвожњак на км 144+533,64 

Пројектован подвожњак на км 144+533,64 премошћује некатегорисани пут који 

повезује оближња насеља. 

Траса пруга на делу објекта је у правцу, подужног нагиба 5 %. Угао укрштаја са 

осовином пута је 900. 

Усвојено решење моста-подвожњака има један отвор Л=8.20 м. Величина отвора 

диктирана је попречним профилом пута којег премошћује. Укупна ширина подвожњака 

износи је 11.0 м, са каналом за СС и ТТ каблове, са обе стране који служе уједно као 

пешачка стаза за службена лица. 

Опис конструкције 

Коловозна конструкција је од армирано бетонских монтажних носача, система просте 

греде распона 8,20 м. У попречном пресеку је 8 пуних плоча (носача), које су 

међусобно повезане са седам везних греда бетонираних на лицу места. Носачи су 

висине 70 цм. 

Средње плоче су су ширине 115 цм, а крајње 100 цм, са конзолом од 105 цм. 

Монтажни носачи бетонирају се у фабрици или на на градилишту на простору 

одређеном за ту сврху. Након очвршћавања бетона подижу се и монтирају на пројектом 

предвиђена места. Прорачуном није обухваћено монтирање са насипа иза крајњих 

стубова. 

Избор и начин монтаже зависи од градилишта, односно од механизације којом 

располаже извођач радова. 

У зависности од начина монтаже потребно је предвидети одговарајуће куке за 

прихватање носача, а које треба поставити на месту теоријског распона носача. 

Потребно је посебно обратити пажњу на монтажу, односно тачност њиховог лоцирања 

уз геодетску контролу. 

У статичком смислу монтажни носачи и делови који се бетонирају на лицу места чине 

једну целину , и као такви су рачунати да раде у две фазе. 

У првој фази ради само основни пресек, а у другој фази основни пресек заједно са 

делом који се бетонира на лицу места. 

Преко изведене плоче, да би се успешно извршило одводњавање воде са моста, изводи 

се слој за пад од ситнозрног бетона, који у највишој тачки износи 10 цм, а у најнижој 3 

цм. Ова површина пре постављања хидроизолације мора бити сува. Поставља се 

хидроизолација дебљине 1 цм, а преко ње се бетонира заштитни слој хидроизолације од 
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ситнозрног бетона, дебљине 5 цм, армираног гвозденом поцинкованом мрежом. 

Хидроизолација са заштитом се подиже уз постојеће жљебове у парапету. 

Одводњавање је предвиђено помоћу 4 сливника који се постављају на оба краја 

конструкције гледано како у попречном, тако и у подужном смислу. Тачан положај 

сливника дат је у пројекту. 

Гледано у попречном смислу, са обе стране, предвиђен је по један канал за СС и ТТ 

каблове, који истовремено служи као пешачка стаза за службена лица. 

На крајевима коловозне плоче предвиђа се постављање дилатационих спојница од 

бакарног лима са испуном од битумена. 

Са спољних страна моста у подужном правцу предвиђене су монтажне маске и ограда 

која треба да гарантује безбедност лицима која се нађу на конструкцији. 

Крајњи стубови 

Крајњи стубови су пројектовани као армиранобетонска платна дебљине 115 цм. Стуб 

С1 има непокретна лежишта Н150 испод сваког носача, а на другом крајњем стубу С2 

конструкција је ослоњена на покретна лежишта Нге150. Лежишта се постављају преко 

подливке од ексмала. 

Крила су паралелна висећа и стојећа. 

Испред и иза моста, а због разлике крутости насипа пруге и објекта, предвиђена је 

израда шљунчаног клина у нагибу 1:1. Набијање шљунка извести у слојевима по 30 цм 

дебљине, са набијањем до модула стишљивости од Мс=30 МРа. Шљунчани клин 

завршити заштитним слојем дебљине 80 цм, како је приказано на цртежима. Ова 

заштита састоји се из два слоја, прво шљунковити песак дебљине 50 цм, и преко тога 

цементна стабилизација дебљине 30 цм. 

Услови фундирања 

На основу геотехничког елабората, и вредности параметара који су дати, фундирање 

стубова моста је на бушеним шиповима 090 цм, и то по 10 шипова за сваки стуб, 

дужине л=10 м. Шипови су ослоњени у слоју шљунка, и носивост им је по бази. 

1.4.1.5. Подвожњак на км 148+065,47 

Пројектовани подвожњак на км 148+065.47 премошћује некатегорисани пут који 

повезује оближња насеља. Траса пруга на делу објекта је у правцу, подужног нагиа 5 %. 

Угао укрштаја са осовином пута 

је 900. 

Усвојено решење моста-подвожњака има један отвор Л=8.20 м. Величина отвора 

диктирана је попречним профилом пута којег премошћује. Укупна ширина подвожњака 

износи је 11.0 м, са каналом за СС и ТТ каблове, са обе стране који служе уједно као 

пешачка стаза за службена лица. 

Опис конструкције 

Коловозна конструкција је од армирано бетонских монтажних носача, система просте 

греде распона 8,20 м. У попречном пресеку је 8 пуних плоча (носача), које су 

међусобно повезане са седам везних греда бетонираних на лицу места. Носачи су 

висине 70 цм. 

Средње плоче су су ширине 115 цм, а крајње 100 цм, са конзолом од 105 цм. 

Монтажни носачи бетонирају се у фабрици или на на градилишту на простору 

одређеном за ту сврху. Након очвршћавања бетона подижу се и монтирају на пројектом 

предвиђена места. Прорачуном није обухваћено монтирање са насипа иза крајњих 

стубова. 

Избор и начин монтаже зависи од градилишта, односно од механизације којом 

располаже извођач радова. 

У зависности од начина монтаже потребно је предвидети одговарајуће куке за 

прихватање носача, а које треба поставити на месту теоријског распона носача. 
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Потребно је посебно обратити пажњу на монтажу, односно тачност њиховог лоцирања 

уз геодетску контролу. 

У статичком смислу монтажни носачи и делови који се бетонирају на лицу места чине 

једну целину, и као такви су рачунати да раде у две фазе. 

У првој фази ради само основни пресек, а у другој фази основни пресек заједно са 

делом који се бетонира на лицу места. 

Преко изведене плоче, да би се успешно извршило одводњавање воде, са моста изводи 

се слој за пад од ситнозрног бетона, који у највишој тачки износи 10 цм, а у најнижој 3 

цм. Ова површина пре постављања хидроизолације мора бити сува. Поставља се 

хидроизолација дебљине 1 цм, а преко ње се бетонира заштитни слој хидроизолације од 

ситнозрног бетона, дебљине 5 цм, армираног гвозденом поцинкованом мрежом. 

Хидроизолација са заштитом се подиже уз постојеће жљебове у парапету. 

Одводњавање је предвиђено помоћу 4 сливника који се постављају на оба краја 

конструкције гледано како у попречном, тако и у подужном смислу. Тачан положај 

сливника дат је у пројекту. 

Гледано у попречном смислу, са обе стране, предвиђен је по један канал за СС и ТТ 

каблове, који истовремено служи као пешачка стаза за службена лица. 

На крајевима коловозне плоче предвиђа се постављање дилатационих спојница од 

бакарног лима са испуном од битумена. 

Коловозна конструкција се ослања на ослоначке конструкције преко подливке од 

ексмала. 

Са обе стране моста у подужном правцу предвиђене су монтажне маске и ограда која 

треба да гарантује безбедност лицима која се нађу на конструкцији. 

Крајњи стубови 

Крајњи стубови су пројектовани као армиранобетонска платна дебљине 100 цм спојена 

заједничком темељном плочом, тако да образују рам. Стуб С1 има непокретна лежишта 

(по 4 анкера 022 мм, на споју два носача), а на другом крајњем стубу С2 конструкција је 

слободно ослоњена. 

Крила су паралелна висећа, а у продужетку ових стубова пројектовани су независни 

крилни зидови. 

Испред и иза моста, а због разлике крутости насипа пруге и објекта, предвиђена је 

израда шљунчаног клина у нагибу 1:1. Набијање шљунка извести у слојевима по 30 цм 

дебљине, са набијањем до модула стишљивости од Мс=30МРа. Шљунчани клин 

завршити заштитним слојем дебљине 80 цм, како је приказано на цртежима. Ова 

заштита састоји се из два слоја, прво шљунковити песак дебљине 50 цм, и преко тога 

цементна стабилизација дебљине 30 цм. 

Услови фундирања 

На основу геотехничког елабората, и вредности параметара који су ту дати 

пројектовано је плитко фундирање моста, на заједничкој темељној плочи. 

Приликом ископа доћи ће до дотока воде у темељне јаме. У складу са тим треба 

предузети мере одговарајућег подграђивања и црпљења подземне воде. 

1.4.2. Надвожњаци 

1.4.2.1. Надвожњак на км 141+801.22 

Пројектовани надвожњак на км 141+801.22 налази се на регионалном путу Р214, и 

премошћује двоколосечну пругу Гиље - Ћуприја - Параћин. Укрштај постојеће трасе 

пута са пругом је под оштрим и неповољним углом, око 110-120, што захтева 

девијацију пута. Тако се добија укрштај под много повољнијим углом од око 630, и 

премошћавање пруге краћим путем, са краћим објектом - мостом. Једини проблем је то 

што се објекат налази у С кривини састављеној од две прелазне кривине. Промена 

попречног нагиба коловоза је у средњем пољу моста, и то негде у његовој првој 
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трећини (поред десног колосека, тако да је ту немогуће поставити стуб). Теме 

вертикалне кривине моста је на средини моста, у средњем пољу, тако да нема никакве 

симетрије моста, ни осне, нити централне. 

Диспозиција 

Надвожњак је пројектован са три отвора, распона Л=24.00+24.50+24.00 м, укупне 

дужине 72.50 м, са одређеним прираштајем дужине који произилази из геометрије 

трасе тј. хоризонталне прелазне кривине. Угао укрштаја са десним колосеком пруге је 

око 620 57' 36''. Средњи отвор је довољно велики да премости планум двоколосечне 

пруге, а стубови су управни. 

Осовина трасе пута на делу објекта, како је већ напоменуто је у две прелазне кривине. 

Нивелета је у вертикалној кривини РВ=3500 м. 

Ширина коловоза је 2x3.85=7.70 м, са једностраним попречним падом. Укупна ширина 

коловозне конструкције, праволинијских контура је 10.90 м, док су пешачке стазе са 

обе стране коловоза променљиве ширине 1.50-1.70 м, због закривљености осовине 

трасе. 

Опис конструкције 

У попречном пресеку, коловозна конструкција моста састоји се од пет монтажних 

преднапрегнутих АБ носача, Т пресека преко којих се на лицу места излива 

армиранобетонска плоча дебљине 20 цм. Између монтажних носача постављају се 

монтажне плоче дебљине 5 цм, које служе као оплата за добетонирану плочу. 

Монтажни носачи су висине 115 цм, а у трећинама распона су међусобно повезани 

попречним носачима. После монтирања главних носача треба прво избетонирати 

попречне носаче, па онда коловозну плочу. На овај начин, носачи, добетонирана плоча 

и попречни носачи представљају јединствену целину и као такви су рачунати на 

утицаје од сталног и покретног оптерећења на мосту. 

У статичком смислу носачи су су система просте греде, распона 23.50 м. Пресек носача 

састоји се из горње фланше ширине 1.40 цм и дебљине 20 цм, ребра дебљине 20 цм и 

доње фланше ширине 70 цм. 

Преднапрезање главних носача врши се СПБ кабловима са ужадима 6x6015.2. Каблови 

се утежу са обе стране носача истовремено и то у једној фази. Спрезање монтажних 

носача и коловозне плоче обавиће се одговарајућом арматуром на споју горње фланше 

и коловозне плоче. 

Носачи се бетонирају на хоризонталној подлози, а потом подижу и монтирају на 

пројектом предвиђена места. Прорачуном није обухваћено монтирање са насипа иза 

крајњих стубова 

У зависности од начина монтаже носача потребно је предвидети одговарајуће куке за 

прихватање носача, које треба обавезно поставити на месту теоријског распона носача 

(23.5 м). Укупна дужина носача износи 24.45 м. Осовинско растојање главних носача у 

дефинитивном положају износи 2.25 м. 

Избор и начин монтаже зависи од градилишта, односно од механизације којом 

располаже извођач радова. 

Потребно је посебно обратити пажњу на монтажу, односно тачност њиховог лоцирања 

уз геодетску контролу. 

У статичком смислу монтажни носачи и делови који се бетонирају на лицу места чине 

једну целину, и као такви су рачунати да раде у две фазе. 

У првој фази ради само основни пресек, а у другој фази основни пресек заједно са 

делом који се бетонира на лицу места. 

На крајевима коловозне плоче, код стубова, предвиђа се постављање дилатационих 

спојница. 
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Испод пешачких стаза израђују се два канала за каблове покривена плочама, према 

детаљу. 

Са обе стране моста у подужном правцу предвиђене су монтажне маске и ограда која 

треба да гарантује безбедност лицима која се нађу на конструкцији. На средњем пољу, 

изнад пруге је висока заштитна ограда. 

На коловозну плочу, са обе стране коловоза уграђује се ивичњак димензија 24x20 цм. 

Са обе стране коловоза је еластична одбојна ограда анкерована у ивични носач, као и 

остале ограде моста. 

Преко изведене плоче, између ивичњака, излити слој бетона за пад (за обликовање 

вертикалне кривине) од лакоагрегатног бетона дебљине од 0-2 цм. Преко слоја за пад 

поставња се хидроизолација, дебљине 1 цм. Преко изолације постављају се два слоја 

асфалта, основни и хабајући укупне дебљине 7 цм. 

На пешачким стазама поставља се ливени асфалт дебљине 2 цм. 

Коловозна конструкција се преко лежишта ослања на стубове 

Стубови 

Ослањање коловозне конструкције је на армиранобетонским стубовима. Крајњи 

стубови су пројектовани као четири разуђена армиранобетонска платна ширине 150 цм, 

дебљине 60 цм, међусобно повезана заједничком лежишном гредом, и наглавном 

гредом. Лежишна греда је степенаста, ради постизања попречног пада. У продужетку 

стуба су висећа крила дужине 4 м. 

Средњи стубови састоје се од три стуба кружног пресека 0100 цм, који су међусобно 

повезани заједничком лежишном гредом. На овој греди су ослоначки квадери за 

постизање попречног пада. Средњи стубови су рачунати да приме хоризонталне силе 

кочења, ветра, температуре и сеизмике. 

Прелаз са конструкције на насип остварује се израдом шљунчаног клина иза крајњих 

стубова и прелазном плочом преко њега. 

Статички прорачун 

Статички прорачун рађен је за оптерећење возила В-600, према правилнику о 

техничким нормативима за одређивање величина оптерећења друмских мостова, 

категорија моста II (регионални пут). Промена температуре је рађена за т=±250С. 

Кочење и утицај ветра срачунати су према пропису, а сеизмичке силе срачунате су за 

Кс=0,05. 

Услови фундирања 

На основу постојећег геотехничког елабората, из идејног пројекта и вредности 

параметара који су ту дати, за различите слојеве тла, фундирање стубова моста је на 

шиповима. Сваки стуб је преко наглавне греде повезан са по 6 шипова 0 120, дужине 

л=10 м. Шипови су бушени и ослоњени на шљунак. Носивост шипова је по бази. 

Предвиђа се постављање типске дилатационих спојница МТ-70, на вези конструкције 

са крајњим стубовима, и МТ-50, на вези између конструкција, над средњим стубовима. 

Пре бетонирања консултовати произвођача. 

Усвојена су испод сваког носача лежишта НАЛ 200x400x63 (висина лежишта 63 мм, 

горња и доња плоча 20 мм, дебљине). Распоред лежишта је дат на диспозицији. Да би 

конструкција легла на лежишта која су у хоризонтали, горња плоча се уграђује у носаче 

у току бетонирања истих, са тачно одређеним подужним нагибом, што је дато на 

посебном цртежу. Одводњавање ће се извршити сливницима С-8 (по 2 комада, у сваком 

пољу). 

1.4.3 Пропусти 

Главним пројектом, реконструкције и модернизације пруге Београд - Ниш, на овој 

деоници, пројектовано је девет (9) пропуста. Од тога је седам (7), на новом делу 

двоколосечне пруге, док су два на постојећем делу трасе, заменила старе објекте. 
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Нови део трасе пројектован је као двоколосечна пруга са осовинским размаком 

колосека 4.20 м. У наставку је реконструисани део пруге са три, односно четири 

колосека. Осовина трасе пруге, на делуобјеката је у правцу, осим код једног објекта, где 

је хоризонтална кривина Р=3000 м. Стационаже пропуста се воде по осовини десног 

колосека. 

Намена ових пропуста је вишеструка. Предвиђени су за одводњавање, премошћавање 

канала, комуникацију становништва, бициклиста, пролаз стоке и евентуално дивљачи, 

са једне на другу страну насипа пруге. 

Опис конструкција 

У попречном пресеку конструкције пропуста су армирано бетонски затворен рам. У 

наставку пропуста на уласку и изласку из њега су крила, управна, монтажна (код већег 

броја објеката) и коса, ливена на лицу места. Пројектовани пропусти се састоје од низа 

армиранобетонских монтажних елемената, затворених рамова, који се готови доносе на 

градилиште и монтирају на лицу места. У складу са величином светлог отвора, 

одабрана су три типа монтажних елемената, и то у две дужине тако да се могу 

искомбиновати за све пропусте било да им укупна дужина има парну или непарну 

вредност: 

Л0 x Н0 = 1,0 х 1,3 м А=1,0м и А=2,0м 

Л0 x Н0 = 2,0 х 2,2 м А=1,0м и А=2,0м 

Л0 x Н0 = 3,0 х 3,0 м А=1,0м и А=2,0м 

Предвиђено је за све типове монтажних елемената дужине 2,0 м, монолитна израда 

парапета у фабрици, за крајње елементе свих пропуста. 

Сви типови монтажних елементата имају одговарајући тип монтажних управних крила, 

међутим два пропуста су са косим крилима ливеним на лицу места, приказано у 

диспозицији. 

Сходно томе, у диспозицијама је приказано за сваки објекат, тип елемента који му 

припада и из колико се оваквих елемената састоји сваки пропуст. Тако да је један тип 

саставни део више пропуста. 

Планови оплате и арматуре, као и спецификација арматуре приказани су по типовима, а 

у рекапитулацији арматуре се налази веза типа монтажног елемента пропуста и 

конкретног пропуста. 

Грађење објеката 

Грађење објекта почиње припремом подлоге од набијеног шљунка, дебљине 30 цм 

(набијањем и изравнавањем), преко које се изводи бетон подлоге дебљине 20 цм, марке 

МБ15. На улазу и излазу из пропуста овај бетон има праг дебљине д=50 цм. На очврслу 

подлогу наноси се подливка од цементног малтера, МБ-30 дебљине д=3 цм, у току 

монтаже пропуста, и служи за фино дотеривање висинског положаја уз геодетску 

контролу. На међусобном споју монтажних елемената, целим обимом поставља се 

гумени ваљак 030мм. Спојница између монтажних елемената са спољне и унутрашње 

стране пропуста, а испред гуменог ваљка попуњава се еластичним китом. 

Пропусти и крила се изводе од бетона МБ30, арматура је РА 400/500-2. Бетон 

категорије Б2 треба да има марку водонепропустљивости В6 према СРПС У.М1.015, и 

марку отпорности на мраз М150 према СРПС У.М1.016. 

Површина горње плоче пропуста на коју се наноси хидроизолација мора се претходно 

очистити и дати јој пад од ситнозрног бетона максималне дебљине 5 цм, као на цртежу. 

Ова површина пре постављања хидроизолације мора бити сува. Преко хидроизолације 

се бетонира заштитни слој ситнозрног бетона, дебљине 5 цм, армираног гвозденом 

поцинкованом мрежом. Хидроизолација са заштитом се подиже уз постојеће жљебове у 

парапету и спушта низ спољне врхове зидова до дубине 5 цм испод доње ивице горње 

плоче. 



Конкурсна документација за јавну набавку услуге техничког прегледа изграђених објеката (нови мост и 
пруга) у оквиру пројекта реконструкција и модернизација деоница Гиље-Ћуприја-Параћин, 

у отвореном поступку, набавка бр. 14/2015 

 
 
 
 
63/97 

  

 

Хидроизолација бочних зидова, са спољне стране, и унутрашњег дела до висине 15 цм 

изнад облоге дна пропуста се ради од једног хладног премаза битулитом и једног 

врућег премаза битуменом. 

Сва хидроизолација може се поставити на монтажне елементе приликом њиховог 

извођења, пре постављања у коначан положај. А може се извести и на лицу места 

пошто се бетонски елементи монтирају и поставе у коначан положај, уколико то 

извођач одлучи. 

Уређење корита у зони објекта је 4-5 м, испред и иза пропуста, и обухвата поплочавање 

ломљеним каменом утопљеним у бетон. На крају облоге корита ради се 

стабилизациони праг 50/50 цм од набијеног бетона. Простор између облоге и доње 

плоче попуњава се мршавим бетоном. 

Испред и иза вертикалних страна пропуста, а због разлике крутости насипа пруге и 

објекта, предвиђена је израда шљунчаног клина у нагибу 1:1. Набијање шљунка 

извести у слојевима по 30 цм дебљине, са набијањем до модула стишљивости од 

Мс=30МРа. Шљунчани клин завршити заштитним слојем дебљине 80 цм, како је 

приказано на цртежима. Ова заштита састоји се из два слоја, прво шљунковити песак 

дебљине 50 цм, и преко тога цементна стабилизација дебљине 30 цм. 

Монтажне каналете за смештање СС и ТТ каблова, које су приказане на објектима у 

нивелети, обрачунате су у предмеру и предрачуну у књигама 7. 

Изградња два нова пропуста на постојећем делу пруге предвиђена је под саобраћајем, 

уколико инвеститор друкчије не одлучи. Да би саобраћај неометано функционисао, за 

време градње поставља се провизоријум, дужине Л=9.5 м, док се испод њега врши 

процес рада. Саобраћај се обуставља само за време монтаже идемонтаже 

провизоријума, шина, и колосечне решетке. По завршетку радова на објекту, горњи 

строј се враћа у првобитно стање, и док се саобраћај одвија преко новог објекта уређује 

се корито. Предвиђено је да се саобраћај одвија на два колосека док се обављају радови 

испод њих 

Преглед пропуста 

Ред. 

Бр. 

стационажа светли отвор 

Л0 x Н0 

(м) 

дужина (м) угао укрштаја 

1 141+023,11 3,0 x 3,0 19,0 900 

2 142+475,02 2.0 x 2,2 11,0 900 

3 146+625,00 2,0 x 2,2 12,0 900 

4 147+718,37 3,0 x 3,0 36,0 310 33' 19" 

5 147+932,87 2,0 x 2,2 18,0 900 

6 149+150,00 2,0 x 2,2 12,0 900 

7 150+022,37 2,0 x 2,2 11,0 900 

8 150+540,83 1,0 x 1,3 16,0 900 

9 151+662,45 1,0 x 1,3 21,0 900 

 

1.4.3.1. Пропуст на км 141+023,11 

Осовина трасе двоколосечне пруге на делу објекта је у правцу. 

Пројектовани пропуст је управан у односу на пругу и налази се у насипу, са надслојем 

2.36 м. Светли отвор конструкције затвореног рама пропуста је Л0=3.0 м и Н0=3.0 м, а 

дужина управно на пругу 19 м. Састоји се од девет армирано бетонских монтажних 

елемената пропуста дужине по А=2.0 м и једног дужине А=1.0 м. Монтажни крилни 

зидови димензија 4.0x3x9 м, међусобно су симетрични, управни у односу на пропуст 
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ии прате пад насипа пруге. Дебљине елемената затвореног рама и крилних зидова су 

д=35 цм. 

Армиранобетонски пропусти и крила изводе се од бетона марке МБ 30, марке 

водонепропустљивости В-6, и марке отпорности на мраз М-150, арматуре квалитета РА 

400/500-2. 

Пропуст на км 142+475,02 

Осовина трасе двоколосечне пруге на делу објекта је хоризонталној кружној кривини 

Р=3000 м. 

Пројектовани пропуст је управан у односу на пругу и налази се у нивелети, у 

хоризонталној кружној кривини са надвишењем шине Ах=5.5 цм. Светли отвор 

конструкције затвореног рама пропуста је Л0=2.0 м и H0=2.2 м, а дужина управно на 

пругу 11 м. Састоји се од пет армирано бетонских монтажних елемената пропуста 

дужине по А=2.0 м и једног дужине А=1.0 м. Монтажни крилни зидови димензија 

3.0x3.0 м, међусобно су симетрични, управни у односу на пропуст и прате пад насипа 

пруге. Дебљине елемената затвореног рама и крилних зидова су д=25 цм. 

Армиранобетонски пропусти и крила изводе се од бетона марке МБ 30, марке 

водонепропустљивости В-6, и марке отпорности на мраз М-150, арматуре квалитета РА 

400/500-2. 

Пропуст на км 146+625,0 

Осовина трасе двоколосечне пруге на делу објекта је у правцу. 

Пројектовани пропуст је управан у односу на пругу и налази се у нивелети. Светли 

отвор конструкције затвореног рама пропуста је Л0=2.0 м и H0=2.2 м, а дужина 

управно на пругу 12 м. Састоји се од шест армирано бетонских монтажних елемената 

пропуста дужине по А=2.0 м. Монтажни крилни зидови димензија 3.0x3.0 м, 

међусобно су симетрични, управни у односу на пропуст и прате пад насипа пруге. 

Дебљине елемената затвореног рама и крилних зидова су д=25 цм. 

Армиранобетонски пропусти и крила изводе се од бетона марке МБ 30, марке 

водонепропустљивости В-6, и марке отпорности на мраз М-150, арматуре квалитета РА 

400/500-2. 

Пропуст на км 147+718,37 

Пројектовани пропуст на овој локацији премошћује мањи канал. Осовина трасе 

двоколосечне пруге на делу објекта је у правцу. 

Пројектовани пропуст је кос у односу на пругу, угао укрштаја је 31033'19", налази се у 

насипу, са надслојем 1.65 м. Светли отвор конструкције затвореног рама пропуста је 

Л0=3.0 м и H0=3.0 м, а дужина 36 м. Састоји се од осамнаест армирано бетонских 

монтажних елемената пропуста дужине по А= 2.0 м. Монтажни крилни зидови су 

управни у односу на пропуст, а као и пропуст, коси у односу на пругу. На овом објекту 

су три типа крила димензија 4.0x3.9 м, 4.0x2.76 м и 3.0x2.40 м. Крила по косом пресеку 

прате пад насипа пруге. Дебљине елемената затвореног рама и крилних зидова су д=35 

цм. 

Армиранобетонски пропусти и крила изводе се од бетона марке МБ 30, марке 

водонепропустљивости В-6, и марке отпорности на мраз М-150, арматуре квалитета РА 

400/500-2. 

Пропуст на км 147+932,87 

Осовина трасе двоколосечне пруге на делу објекта је у правцу. 

Пројектовани пропуст је управан у односу на пругу и налази се у насипу, са надслојем 

1.88 м. Светли отвор конструкције затвореног рама пропуста је Л0=2.0 м и H0=2.2 м, а 

дужина управно на пругу 18 м. Састоји се од девет армирано бетонских монтажних 

елемената пропуста дужине по А=2.0 м. Монтажни крилни зидови димензија 3.0x3.0 м, 
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међусобно су симетрични, управни у односу на пропуст и прате пад насипа пруге. 

Дебљине елемената затвореног рама и крилних зидова су д=25 цм. 

Армиранобетонски пропусти и крила изводе се од бетона марке МБ 30, марке 

водонепропустљивости В-6, и марке отпорности на мраз М-150, арматуре квалитета РА 

400/500-2. 

Пропуст на км 149+150,0 

Осовина трасе двоколосечне пруге на делу објекта је у правцу. 

Пројектовани пропуст је управан у односу на пругу и налази се у нивелети. Светли 

отвор конструкције затвореног рама пропуста је Л0=2.0 м и H0=2.2 м, а дужина 

управно на пругу 12 м. Састоји се од шест армирано бетонских монтажних елемената 

пропуста дужине по А=2.0 м. Како је прчилино укопан, крилни зидови су коси, под 

углом од 200 у односу на осу пропуста. Димензије крила су 2.5x3.0 м, међусобно су 

симетрични, и по косом пресеку прате пад планума пруге. Дебљине елемената 

затвореног рама су д=25 цм. Крилни зидови су дебљине 25-54 цм, и ливени су на лицу 

места. 

Армиранобетонски пропусти и крила изводе се од бетона марке МБ 30, марке 

водонепропустљивости В-6, и марке отпорности на мраз М-150, арматуре квалитета РА 

400/500-2. 

Пропуст на км 150+022,37 

Пројектовани пропуст на овој локацији премошћује мањи канал. Осовина трасе 

двоколосечне пруге на делу објекта је у правцу. 

Пројектовани пропуст је управан у односу на пругу и налази се у нивелети. Светли 

отвор конструкције затвореног рама пропуста је Л0=2.0 м, и H0=2.2 м, а дужина 

управно на пругу 11 м. Састоји се од пет армирано бетонских монтажних елемената 

пропуста дужине по А=2.0 м и једног дужине А=1.0 м. Како је прилично укопан, 

крилни зидови су коси, под углом од 200 у односу на осу пропуста. Димензије крила су 

2.5x3,0 м, међусобно су симетрични, и по косом пресеку прате пад планума пруге. 

Дебљине елемената затвореног рама су д=25 цм. Крилни зидови су дебљине 25-54 цм, 

и ливени су на лицу места. 

Армиранобетонски пропусти и крила изводе се од бетона марке МБ 30, марке 

водонепропустљивости В-6, и марке отпорности на мраз М-150, арматуре квалитета РА 

400/500-2. 

Пропуст на км 150+540,83 

Пројектовани пропуст на овој локацији заменио је стари објекат светлог отвора 

Л0=0.65 м. Осовина трасе три паралелна колосека пруге на делу објекта је у правцу. На 

овом делу трасе пруге сада постоји још један колосек. 

Пројектовани пропуст је управан у односу на пругу и налази се у нивелети. Светли 

отвор конструкције затвореног рама пропуста је Л0=1.0 м и H0=1.3 м, а дужина 

управно на пругу 16 м. Састоји се од осам армирано бетонских монтажних елемената 

пропуста дужине по А=2.0 м. Монтажни крилни зидови димензија 2.0x2.0 м, 

међусобно симетрични, су управни у односу на пропуст, и прате пад планума пруге. 

Дебљине елемената затвореног рама и крилних зидова су д=20 цм. 

Армиранобетонски пропусти и крила изводе се од бетона марке МБ 30, марке 

водонепропустљивости В-6, и марке отпорности на мраз М-150, арматуре квалитета РА 

400/500-2. 

Пропуст на км 151+662,45 

Пројектовани пропуст на овој локацији заменио је стари објекат светлог отвора Л0=1.0 

м. Осовина трасе четири паралелна колосека пруге на делу објекта је у правцу. На овом 

делу трасе пруге имамо сада још један колосек. 
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Пројектовани пропуст је управан у односу на пругу и налази се у нивелети. Светли 

отвор конструкције затвореног рама пропуста је Л0=1.0 м и H0=1.3 м, а дужина 

управно на пругу 21 м. Састоји се од десет армирано бетонских монтажних елемената 

пропуста дужине по А=2.0 м, и једног дужине А=1.0 м Монтажни крилни зидови 

димензија 2.0x2.0 м, међусобно симетрични управни су у односу на пропуст и прате 

пад планума пруге. Дебљине елемената затвореног рама и крилних зидова су д=20 цм. 

Армиранобетонски пропусти и крила изводе се од бетона марке МБ 30, марке 

водонепропустљивости В-6, и марке отпорности на мраз М-150, арматуре квалитета РА 

400/500-2. 

 

1.5.       УРЕЂЕЊЕ СТАЈАЛИШТА ГИЉЕ 

Опис стајалишта и планираних објеката 

Стајалиште Гиље је решено као типско стајалиште на двоколосечним пругама са 

денивелисаним прелезима за путнике. Предвиђена је изградња левог и десног перона 

ширине 3.0 м и дужине 120 м, на насипу. 

Перони и приступне саобраћајнице 2 и 5, су у зони надстрешнице нивелационо у 

равни, и формирају плато са диференцираним колским и пешачким саобраћајем. 

Намена ових саобраћајница је да путницима и лицима са посебним потребама омогуће 

приступ перонима. 

Предвиђена је изградња перонских надстрешница са елементима за смештај путника, 

уређење пешачких површина. 

Перонска надстрешница 

Оба путничка перона, дужине по 120 м, су наткривана перонским надстрешницама у 

дужини од по 26.40м, што је дужина кровних равни. 

Кров надстрешнице је једноводни, нагиба 150, покривен поликарбонатним саћастим 

плочама д=12 мм (четири зида и три ћелије), са вертикалним управним шавом дуж 

подужних ивица панела, са уметнутим скривеним везним елементом и 

поликарбонатним "У" спојницама. Површина крова надстрешнице је 100.32 м2, укупно 

200.64 ррП . 

Боја кровног покривача мора да задовољи потребан проценат сунчеве радијације од 

28% и коефицијент загревања од сунчеве топлоте 0.32. 

Олуци пластифицирани, челични, са две вертикале 0100 мм по кровној равни у оси 

стубова главних носача. Доњи део олучне вертикале од ливено - гвоздених цеви 0100 

мм у дужини 1.5 м. Олучна вертикала прати правац пружања стуба и обујмицама се 

причвршћује за челичне плочице од тракастог профила 70/100/8 мм, заварене за стуб 

насача надстрешнице. Одвођење кишних вода је гравитационо преко ободних 

приступних саобраћајница. 

Перонска надстрешница је пројектована од челичних профила. Главни носач је 

кутијастог пресека конзолног типа од 2[200мм, стубови на међусобном осовинском 

растојању 5.0 м, од стационаже у км 140+594, до стационаже у км 140+619. Подужно, 

оса стубова је на ивици перона на 4.20 м од осе колосека. Кровни покривач се ослања 

на рожњаче кутијастог пресека од 2[140мм на размаку 166 цм. Предвиђени су спрегови 

од кутијастих профила 50/50/4 мм. 

Фундирање стубова је на темељима самцима, а веза стуба и темеља се остварује 

завртњевима на убетонираним анкерима. Кота дна темеља је јединствена за све стопе 

119.86. 

Елементи за смештај путника 

Као елемент опреме надстрешница предвиђене су фиксне преграде за заштиту путника 

од ветра и наноса падавина. Конструкција преграде од челичних кутијастих профила 

60/60/4 мм је смештена између стубова носача и фиксирана - заварена за горњу и доњу 
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цев у склопу носача надстрешнице, у другом и четвртом пољу, у свему према шеми 

браварије. 

Испуна је од поликарбонатних плоча д=16 мм, у тону кровног покривача. 

У другом и четвртом пољу надстрешнице предвиђене су клупе за смештај путника, са 

седиштима од перфорираног Иноx лима, постављеног на потконструкцију без 

видљивих завртњева, која се ослања на конзолне носаче од флаха д=8 мм. Конзоле су 

фиксиране за доњу хоризонталну цев 0159 мм, у склопу носача надстрешнице. 

Извршити заштиту од корозије и обојити бојом за метал. 

Простор сваке настрешнице је опремљен са по две самостојеће, бетонске канте за 

отпатке пречника 032 цм у основи, висине 70 цм, са металним улошком за пражњење 

отпадака. Завршна обрада је прани кулир. 

Уређење слободних површина 

Овим главним пројектом је обухваћено уређење пешачких површина, тракастог 

габарита ширине 75 цм између приступних саобраћајница 2 и 5, и перона у зони 

надстрешнице. 

Површине се поплочавају бетонским плочама 30/30/6 цм и гранитном коцком 10/10/10 

цм, у слогу приказаном у графичкој документацији. 

Елементи за поплочавање се полажу у слој дробљеног песка од 2 цм - гранитне коцке и 

6 цм - бетонске плоче, гранулар 4-8 мм, преко добро збијене подлоге од природног или 

дробљеног шљунка 00-32 мм, дебљине 10 цм, све преко слојева дренаже. 

Делови пешачке површине око поклопаца дренажних шахтова се бетонирају 

неармираним бетоном у габариту 

70/75 цм. 

Дуж осе ових трака ширине 75 цм, постављени су самостојећи барикадни стубићи 

кавдратне основе 30/30 цм и висине 45 цм, на међусобном осовинском растојењу 2.4 м. 

Стубићи се уклапају у растер бетонских плоча застора. 

Почетна стационажа за постављање првог стубића је 140+606.5, тј. у осовини 

средишњег распона перонске надстрешнице. То је и почетна стационажа за 

постављање елемената за поплочавање. 

Осветљење стајалишта 

Предвиђена је расвета на перонима и надстрешници, у свему према Главном пројекту 

који је саставни део техничке документације Главног пројекта електрификације. 

Предложен обим и структура архитектонско грађевинских радова у складу је са 

технолошким, саобраћајним решењима и функционалним и естетским захтевима које 

стајалиште Гиље треба да испуни. 

 

 

 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ НОВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ВЕЛИКА МОРАВА, НА 

ДЕОНИЦИ ЈОВАЦ - ЋУПРИЈА, ПРУГЕ БЕОГРАД – НИШ 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Техничко образложење 

2.1.Челична решеткаста конструкција моста 

2.2.Стубови и темељи моста 

2.3.Ревизиона колица 

2.4.Тенологија извођења радова 

 

Техничко образложење 
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"Железнице Србије"ад планира да изврши реконструкцију и модернизацију железничке 

пруге Београд-Ниш, која представља саставни део железничког коридора X, како би се 

у будућности омогућило одвијање двоколосечног саобраћаја на целој дужини пруге.  

Прва фаза ове реконструкције и модернизације подразумева реконструкцију и 

модернизацију постојеће једноколосечне деонице Гиље – Ћуприја - Параћин, као 

функционално просторне целине пруге. У оквиру ове реконструкције и модернизације 

потребно је изградити двоколосечни  железнички мост преко реке Велике Мораве на 

новој локацији. Пруга је електрифицирана. Пројектована брзина је 120 км/час. 

Конструкција је способна да прихвати саобраћај за брзину од 160 км/час. 

 

2.1. Челична решеткаста конструкција моста 

2.1.1. Опис моста 

Мост је двоколосечни са колосеком положеним у туцанички застор. Осовински размак 

колосека на мосту је 4.20 м. Осовина колосека на мосту је у правцу, а нивелета је до 

средине моста у успону од 5 0/00  на дужини од 1130.60 м, а од средине мостанивелета 

је у паду од 5 0/00  на дужини од 794.8 м. Радијус вертикалне кривине је 30000 м.  

Конструкција моста је челична решеткаста континуална греда са 5 распона 

Л=52.5+67.5+82.5+67.5+52.5 =322.5 м. Конструкција је константне висине Х=8.0 м и 

осовинске ширине Б=10.0 м а дужина једног поља је 7.5 м. 

Кота доње ивице конструкције (ДИК) у средини моста је 123.274 м. 

Решеткаста испуна је са дијагоналама, без вертикала. У равни горњег и доњег појаса 

постоји решеткасти спрег. Туцанички застор се налази у челичном кориту са 

двостраним попречним падом од 2.5 % од средине ка крајевима. У средини сваког 

поља, односно на размаку од 3.75 м, уз ивице корита се налази челични решеткасти 

сливник 56x160 мм са двоструком решетком ради бољег процеђивања воде. 

За одвођење воде из корита служе две полиестерске (ГРП) цеви ∅ 250 мм дебљине 6 мм, 

испод коловоза које су у нагибу од 0.4 % од средине моста ка крајевима. Цеви пролазе 

кроз отвор ∅ 300 мм на ребру попречног носача. Испред обалних стубова цеви се 

спуштају испод конструкције и одводе воду до таложника. 

2.1.2. Опис конструкције 

Решеткасти континуални главни носач је урађен комплетно у завареној изради. Горњи 

појас је сандучастог попречног пресека, висине 700 мм и ширине 600 мм. Горња ламела 

је проширена и ширине је 900 мм. Дебљине лимова су од 12мм до 24 мм.  

Доњи појас је сандучастог пресека, висине 1300 мм и ширине 600 мм. 

Доња ламела је проширена, и ширине је 960 мм. Дебљине лимова су од 14 мм до 26 мм. 

Пресек је формиран заваривањем. Због стабилности притиснутих штапова у 

експлоатацији и монтажи, у средини сандука целом дужином је заварено подужно 

укрућење ширине 600 мм и дебљине 12 мм и 16 мм. На сваких 3.75 м (на местима где 

се прикључује попречни носач) у доњем појасу постоје дијафрагме. 

Чворни лимови су већином дебљине 26 мм, остали су дебљине 30 мм, осим изнад 

стубова 2, 3, 4 и 5 где су дебљине 36 мм. Квалитет материјала је различит и зависи од 

величине напрезања. Због смањења димензија и концентрације напона, места преласка 

вертикалног лима појаса у чворни лим су заобљена по елипси. 

Дијагонале су сандучастог пресека формираног заваривањем. Висина свих дијагонала 

(управно на раван главног носача) је 600 мм, а ширина (у равни главног носача) је 

променљива. Највећи број дијагонала је ширине 500 мм, у зони близу ослонаца је 600 

мм, а дијагонале које се сустичу у ослоначком чвору на стубовима 3 и 4 су ширине 650 

мм. Дебљине лимова су од 10 мм до 30 мм. Квалитет лимова је махом од челика С 235 

Ј2Г3, осим најоптерећенијих дијагонала у зони ослонаца 3 и 4, које су од челика С 355 

Ј2Г3. Обзиром на специфичан начин везивања за чворни лим (сучеоним заваривањем 
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које је описано у одељку о технологији израде), испред чворног лима се, на дужини 

која је једнака ширини ламеле, лим дијагонале у равни чворног лима подебљава на 

дебљину чворног лима. 

Лимови дијагонала, управно на раван чворног лима, су максималне дебљине 16 мм и 

заварују се за олучасти уметак између чворних лимова, такође сучеоно. 

У равни горњег појаса главног носача се налази спрег са ромбичном испуном без 

вертикала, чије су дијагонале направљене од ваљаних носача ИПБ1 300, висине 290 мм. 

На почетку и крају спрега се налазии портална ригла сандучастог пресека, димензија 

700x600 мм. 

Доњи спрег је такође са ромбичном испуном, али са попречним носачима као 

вертикалама. Дијагонале спрега су цеви Ø168x71 мм. 

Коловозну конструкцију, у виду корита које носи туцанички застор, формирају: 

коловозни лим дебљине 14 мм са подужним трапезним укрућењима - корубама, 

попречни носачи на међусобном размаку од 3.75 м, и вертикалне странице корита, 

висине 700 мм и дебљине 14 мм, које не учествују у пресеку. 

Корубе се налазе на осовинском размаку од 715 мм, висине су 285 мм, ширине 350 мм и 

дебљине 10 мм, формиране обарањем ивица и подужно заварене за коловозни лим. 

Коловозни лим је са двостраним нагибом од 2.5 % и подужно је континуално заварен за 

доњи појас главног носача. Корубе пролазе континуално кроз попречни носач. Због 

смањења концентрације напрезања, отвори на ребру попречног носача су посебно 

конструисани, а коруба је заварена уз ребро попречног носача на 2/3 своје висине. 

Коловозни лим и корубе су од челика С 235 Ј2Г3, осим у зони ослонаца 2, 3, 4 и 5 где су 

од челика С 355 Ј2Г3, као и доњи појас главног носача. 

Да не би садејствовале са главним носачима и на тај начин биле изложене 

деформацији, вертикалне странице корита са ламелом на врху се прекидају на сваких 6 

м. Размак између два сегмента од 15 мм се у доњој зони у висини од 100 мм заварује 

како би се спречило отицање воде из корита, а изнад тога се прекрива узаном челичном 

траком завареном са унутрашње стране само уз један сегмент од 6 м. Стабилност 

вертикалног лима обезбеђују укрућења заварена са спољне стране корита на сваких 725 

мм. 

Како је размак чворова главног носача 7.5 м, то се попречни носачи налазе не само у 

чворовима, већ и у срединама поља доњег појаса, односно на сваких 3.75 м. Висина 

попречног носача се линеарно мења од 1300 мм уз доњи појас, до 1403 мм у средини 

распона. Дебљина вертикалног лима је 16 мм. Доња ламела је димензија 300x20 мм. На 

ребру попречног носача постоје отвори ∅ 300 мм за пролаз цеви за кишну  

канализацију.  

Изнад обалних стубова на местима преласка са челичне конструкције на бетонски 

парапет налазе се секундарни попречни носачи мање висине, који уједно и затварају 

туцаничко корито. Попречни носачи су од челика С 355 Ј2Г3, сем секундарних 

попречних носача изнад обалних стубова, који су од челика С 235 Ј2Г3. 

Поречни носачи су везани за главни носач заваривањем: доње ламеле сучеоно на доњу 

ламелу доњег појаса главног носача, а ребро за вертикални лим доњег појаса. На месту 

прикључка ребра попречног носача се у доњем појасу главног носача налази 

вертикална дијафрагма у равни ребра попречног носача. Попречни носач је уједно и 

вертикала доњег спрега. 

Дато надвишење конструкције од максимум 70 мм у средини моста није обухватило 

утицаје скраћења дужине штапова од заваривања, па је Извођач дужан да то узме у 

обзир приликом израде радионичке документације. 

Са обе стране моста постоји службена пешачка стаза ширине 1.0 м.  
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Пешачку стазу сачињавају конзоле ИПБ1 200 заварене за главни носач на сваких 3.75 м, 

подужни носачи У120 и газећи лим ≠1000x5 мм. 

Ограда је од шупљих хладно обликованих профила. 

За монтажу СС и ТТ каблова са спољашње стране леве пешачке стазе уграђује се  

кабловски канал. Канал за ношење каблова је димензија 300x200 мм од лима дебљине 

3мм. На трећини ширине канала урађена је преграда висине 100мм, дебљине 2 мм, 

колико износи и дужина поклопца.  

Унутрашњост канала је обложена изолацијом од кашираног полиуретана дебљине 10 

мм.  

На дну канала се остављају рупе за воду пречника Ø10 мм на сваких метар растојања.  

Наставци канала су тако урађени да омогућавају дилатирање.Са једне стране су 

заварени, а са друге слободни. 

Обујмице су дводелне и постављају се на сваких 2 м. Ширина обујмице је 50 мм, 

дебљине 2 мм. Повезане су са 2 вијкаМ8x35. 

Подужни носачи у које се постављају канали су L профили 80x80x8 мм. Дужина комада 

је 6000 мм и настављени су заваривањем. За конзолу пешачке стазе везани су угаоним 

шавом. 

Технологијом заваривања (врста и облик шавова, редослед заваривања,предгревање и 

сл.) умањити могућност ламеларног цепања на подужном споју коловозног лима и 

вертикалног лима доњег појаса главног носача, а те вертикалне и чворне лимове 

израдити од материјала са повећаном способношћу за деформацију у правцу управном 

на површину лима (класа З15 према СРПС и  ЕН 10164). 

Такође због врсте и значаја конструкције посебно обратити пажњу на контролу 

двоплатности,а лимове дебљине ≥ 30 мм контролисати на двоплатност по целој 

површини. 

Дилатирање мостовске конструкције је омогућено преко дилатација изнад крајњег 

покретног лежишта стуба. 

2.1.3. Лежишта 

Лежишта на мосту су неопренска (лончана). На обалном стубу С1 – десно се налази 

непокретно лежиште у свим правцима, а лево је непокретно лежиште у правцу моста, а 

покретно управно на мост. Сва остала лежишта са десне стране дозвољавају померање 

само у правцу моста, а на левој страни су лежишта која дозвољавају померања у оба 

правца, да би се због ширине моста дозволило дилатирање и у попречном правцу. 

Максимална подужна дилатација лежишта на стубу С6 износи ±200 мм. 

Попречна дилатација на покретним лежиштима у оба правца износи ±10 мм. 

Извођач према приложеној шеми са реакцијама и дилатацијама бира врсту и тип 

лежишта.Цртежи и прорачуни изабраних лежишта морају бити саставни део 

извођачког пројекта.Коначне висинске коте горње ивице квадера одређује извођач 

узимајући у обзир стварне висине изабраног типа лежишта. 

На главном носачу, испред и иза лежишта, су места предвиђена за постављање преса 

ради одизања конструкције за потребе сервисирања лежишта. Главни носач је на том 

месту посебно ојачан. 

Лежишта за пријем хоризонталне силе на стубу С1 су везана вијцима. Са лежишта се 

хоризонтална сила на бетонски квадер преноси путем можданика ∅ 22 мм, наварених са 

доње стране доње лежишне плоче. 

Технички услови за израду и монтажу лежишта су према ЕН 1337.  

2.1.4. Антикорозиона заштита 

Антикорозиону заштиту челичне конструкције извести у свему према одредбама СРПС 

ИСО 12944 део 1 до део 8:2002 за категорију корозивности Ц5-И са веком трајања > 15 

год. Изабран је систем епоксид/полиуретан са ознаком С6.03 са 4 премаза укупне 
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дебљине 280 μм. Основни премаз дебљине 80 μм је епоксидна боја богата цинком. 

Заштиту оштрих ивица извести тракастом превлаком минимале ширине 20 мм, на 

свакој страни ивице. Превлаку нанети четком. Два покривна епоксидна премаза су 

укупне дебљине 160 μм. Завршни премаз је полиуретан дебљине 40 μм. Унутрашње 

стране сандучастих попречних пресека главног носача и коруба, који су херметички 

затворени, заштитити само основним епоксидним премазом богатим цинком, дебљине 

40 μм. Површине конструкције испод коловозне плоче које нису изложене директном 

сунчевом зрачењу и атмосферским утицајима, заштитити на исти начин, само без 

завршног полиуретанског премаза. Укупна дебљина свих епоксидних премаза је 280 

μм. Исто важи и за пешачке стазе. 

Тарне површине у спојевима са високовредним вијцима заштитити метализацијом 

АЛМг5 дебљине 150 μм према СРПС У.Е7.140:1985 

За све наведене антикорозивне радове припрему површина извести пескарењем 

кварцним песком до степена Са 2½ према СИС 55900, СРПС ИСО 12944 део 1 до део 

8:2002. 

За све наведене радове Извођач мора претходно урадити Технолошки елаборат о 

антикорозионој заштити, са свим потребним техичким детаљима. 

Елаборат мора садржати и списак референтних површина. 

2.1.5. Хидроизолација 

Нарочиту пажњу треба обратити на хидроизолацију коловозне конструкције.  

На испескарену унутрашњу површину челичног корита се наноси једнокомпонентни 

антикорозиони прајмер, а потом се изводи хидроизолација на бази акрилних смола 

прскањем под притиском. Двослојна хидроизолациона мембрана мора бити најмање 

дебљине 2 мм. Радови по овој позицији се изводе у складу са техничким условима и 

нормативима за ову врсту послова као и по технологији произвођача акрилних смола. 

На овако изведену хидроизолацију се поставља туцанички застор без икакве додатне 

заштите. 

Хидроизолација пешачке стазе се изводи наношењем прсканог противклизног премаза 

на бази акрилних смола. Пре хидроизолације се површина пешачке стазе премазује 

једнокомпонентним антикорозионим прајмером. Премазсе изводи у дебљини од 4 мм. 

Пре завршетка очвршћавања, хидризолација се посипа бокситним агрегатом у 

гранулацији 1-3 мм.  

2.1.6. Одводњавање 

Одводњавања атмосферске воде обавља се полиестерским цевима (ГРП) Ø 250 мм, 

дебљине 6 мм, дужине 6 м. Цеви се спајају растављивим челичним спојницама на 

сваких 6 метара. Цев за одвођење атмосферске воде из челичног корита је монтирана 

испод коловозне плоче са обе стране моста у паду од  0.4%. Цев пролази кроз 

претходно направљене отворе Ø300 мм у ребру попречног носача. 

Полиестер цеви су произведене од полиестерске смоле армиране стакленим влакнима. 

На сваких 3.75 м са обе стране челичног корита уз вертикални лим коританалазе се 

сливници који су повезани са овим цевима. 

Сливник је израђен од ливеног челика и састоји се из два дела. Ливена одводна цев је 

дужине 349 мм, на доњем ужем делу је пречника Ø154 мм, а на ширем делу који  се 

заварује за коловозну плочу је димензија 400x204  мм. Решетка сливника је због 

ефикасности изведена из два дела. Горња решетка је димензија 356x200x40 мм а доња 

је димензија 356x160x20 мм. Ове две решетке су дистанцерима размакнуте за 50 мм.На 

ливену цев сливника се наставља одводна полиетиленска цев која атмосферску воду из 

застора одводи у канализациону цев. 

Приступачне делове  сливника, као и решетке, антикорозионо  заштитити на исти 

начин као и коловозну плочу. 
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Веза сливника са усвојеном цеви је остварена полиестерским фазонским комадом 

(јахачем) Ø150 мм са правим делом(700 мм), коленом 450  и завршним муфом за спој са 

челичним сливником. 

2.1.7. Еластомерна простирка 

На овако изведену хидроизолацију се у циљу додатне механичке заштите,смањења буке 

и вибрација,  поставља еластомерна простирка од рециклиране гуме дебљине 20 мм 

испод туцаничког застора. Гума покрива површину од 3 миспод сваког колосека и 

преостали размак између колосека тако да је њена укупна ширина 7,2 м.Постављање 

простирке дуж целог моста извести према упутству произвођача. 

2.1.8. Опште напомене 

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

сачини Извођачки пројекат са свим потребним детаљима за израду 

конструкције,Пројекат заваривања и контроле радионичких и монтажних шавова, 

Технолошки пројекат антикорозионе заштите,Пројекат монтаже са статичком провером 

конструкције њених елемената и спојева у свим фазама монтаже,Динамички план 

извршења радова, и све напред наведено достави одговорном пројектанту и надзорном 

органу на сагласност.Извођач је обавезан да изради и Елаборат заштите на раду. За 

време извођења радова у радионици, као и на монтажи, Инвеститор треба да обезбеди 

стручан надзор.  

Материјал за челичну конструкцију је С 235 ЈРГ2, С 235 Ј2Г3, С 355 Ј2Г3 (СРПС ЕН 

10020, СРПС ЕН 10025, СРПС ЕН 10029).  

Дато надвишење конструкције од максимум 70мм у средини моста није обухватило 

утицаје скраћења дужине штапова од заваривања па је извођач дужан да то узме у 

обзир приликом израде радионичке документације. 

Према техничкој документацији, а после обраде и припреме у радионици, Извођач 

саставља наруџбену спецификацију челичног материјала, у коју уноси квалитет 

материјала предвиђен пројектом и посебне захтеве у погледу квалитета за поједине 

елементе конструкције(хладно савијање, повишена способност попречне 

деформације,контрола двоплатности и сл.). Сав наручени материјал, основни и везни 

мора да поседује атесте произвођача материјала. У атесту мора да стоји, на коју шаржу 

и на који сортимент се односи, који стандард и који квалитет, као и све прописане и 

остварене вредности при утврђивању хемијских и механичких особина материјала. У 

обзир се не смеју узети, као доказ квалитета материјала, атести у виду изјаве да 

материјал одговара траженом квалитету. Извођач не сме да угради ни један материјал за 

који нема доказ о квалитету. 

При изради у радионици и на монтажи, извођач радова се мора придржавати одредби 

важећих стандарда, прописа и закона за ову врсту конструкција. Ако нашим прописима 

није нешто дефинисано користити стране релевантне прописе.То се нарочито односи 

на израду и монтажу лежишта као и на толеранције мера при изради и монтажи 

челичне конструкције (pr ENV 1993:2003/Eurocode 3: Design оf steep strctures. Part 2: 

Steep bridges ,  IN Fachbericht 103 :2003-03). 

Приликом притезања високовредних вијака водити записник, а момент-кључеве 

баждарити на почетку сваког радног дана или зависно од броја притегнутих вијака. 

По завршетку радова на изградњи, а пре пуштања моста у саобраћај Инвеститор је 

дужан да обезбеди испитивање конструкције под пробним оптерећењем, у свему у 

складу са одредбама правилника за стандардно испитивање мостова ЈУС.У.М1.046. 

Програм испитивања направити у сарадњи са Пројектантом моста. Елаборат о 

испитивању и Извештај са резултатима чине саставни део Техничке документације.  

Извођач нема право да мења документацију без претходно прибављене писмене 

сагласности одговорног пројектанта 
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2.2. Стубови и темељи моста 

2.2.1. Опис стубова са усвојеним фундирањем 

Новопројектовани стубови моста су армирано-бетонски. Распоред стубова прати 

распоне континуалне челичне конструкције Л=52.5+67.5+82.50+67.50+ 52.50=322.50 м. 

Речни стубови С3 и С4 су пројектовани као армирано-бетонска платна дебљине 2.6 м, 

висине 14.70 м, дужине на врху 15.0 м, а на делу до наглавне греде 18.0 м. Наглавна 

греда је висине 2.5 м, димензија 12.0x22.0 м у 

основи. Фундирани су на по 15 шипова Ø150 цм који су на међусобном размаку од 4.5 

м. 

Обални стуб С1 је дебљине од 2.6 м на врху до 3.3 м у дну стуба. Висине је 6.9 м, 

дужине 15.0 м. Наглавна греда стуба С1 је висине 2.5 м, димензија 12.0x20.2 м у 

основи. Фундиран је на 15 шипова Ø150 цм, који су на међусобном размаку од 4.5 м.  

Обални стуб С6 је дебљине 2.65 м до 2.9 м, висине 6.9 м, дужине 15.0 м. Наглавна 

греда стуба С6 је димензија 12.0x19.0 м у основи, висине 2.5 м. Фундиран је на 12 

шипова Ø150 цм, који су на међусобном размаку од 4.5 м. 

На обалним стубовима се предвиђају паралелна крила. 

Стубови С2 и С5 су дебљине 2.6 м, висине 7.3 м, дужине 15.0 м при врху до 16.4 м на 

дну. Стуб С2 је преко наглавне греде димензија 12.0x20.2 м у основи, висине 2.5 м 

фундиран на 12 шипова Ø150 цм, који су на међусобном размаку од 4.5 м и 5.5 м. Стуб 

С5 је преко наглавне греде димензија 12.0x22.0 м у основи, висине 2.5 м фундиран на 

15 шипова Ø150 цм, који су на међусобном размаку од 4.5 м. 

На основу геотехничких бушотина и геоелектричног сондирања, урађених за израду 

Главног пројекта, предвиђено је фундирање стубова моста на бушеним HW шиповима 

Ø150 цм, дужине 24.0 м за стуб С1, 24.0 м за стуб С2, 34.0 м за стуб С5, 27.0 м за 

стубове С3 и С4, и 34.0 м за стуб С6. 

Дужине шипова су усвојене на основу срачунате потребне носивости шипова према 

подацима проистеклим из геолошких истраживања и параметара датих у Геотехничком 

елаборату. Обзиром да је на делу стубова С4, С5 и С6 констатована субартеска издан т.ј. 

вода под притиском од 1 бара, при прорачуну носивости тих шипова искључена је 

носивост по омотачу истих на делу висине изнад нивоа издани до наглавне греде(због 

могућности да вода под притиском временом испере фине честице). Да би се спречило 

испирање финих честица испод наглавних греда је предвиђено постављање 

геотекстила, затим слоја шљунка од 50 цм, и на крају мршавог бетона. Ако се у току 

извођења шипова утврди постојање субартеске издани у зони стубова  потребно је 

обавестити о томе пројектанта ради поновног прорачуна. 

Ископи за темеље обалних стубова и стубова на инундацији се врше делом у широком 

ископу машинским путем, а делом се врше ручно под заштитом обичне подграде уз 

евентуално црпљење воде. 

Ископи за речне стубове се врше са вештачког острва под заштитом прибоја. 

 

2.3. Ревизиона колица 

За обављање предвиђених прегледа моста пројектована су ревизиона колица. Испод 

попречног носача моста намонтирани су носачи који носе ревизиона колица. Ниша на 

врху бетонске лежишне греде стубова 

омогућава да ревизиона колица пролазе испод моста целокупном дужином моста 

Л=322.5 м, кроз свих 5 отвора. 

Колица су пројектована за корисно оптерећење од 400 кг (два човека за преглед и два за 

покретање колица). Покретање колица је на ручни погон. 
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Осовинска ширина мостовске конструкције је 10000 мм. Ширина нише је 6800 мм, а 

слободна висина до најниже тачке конструкције је од 962 мм до 1024 мм. Габарит нише 

је диктирао и дужину фиксног дела колица која износи 6650 мм. Ширина колица је 

1200 мм. Висина носећег фиксног дела колица је 500 мм, а висина ограде 400 мм, која 

може да се подигне или спусти. Висина колица са оградом је 900 мм, што омогућава 

несметан пролаз испод конструкције. 

Због ограничене дужине колица условљене габаритом нише на стубу, пројектован је 

покретан део колица са обе стране који може да се бочно извуче 1000 мм и на тај начин 

омогући преглед целе ширине моста. Покретни део се налази унутар угаоних вођица 

монтираних на фиксном делу колица. Покретни део сме да се оптерети са 200 кг. 

Колица су пројектована већином од квадратних ХОП профила 50x50x3 мм, комплетно у 

завареној изради. Међусобно спајање штапова је извршено угаоним или ½ В шава. Под 

на ревизионим колицима је од челика С 235 пресека 26x62x3x5 мм. 

Ограду на колицима је могуће спустити и подићи помоћу „шарки“ које се користе у 

браварским радовима. Фиксирање и осигурање положаја се врши покретним и 

фиксним осигурачима (граничницима). 

Сви отвори морају бити херметички затворени завареним поклопцима. 

Подужни носачи по којима се крећу погонски и слободни точкови колица су ваљани И 

140 континуални носачи ослоњени (окачени) на доњу фланшу попречног носача на 

сваких 3750  мм. Да не би дошло до колизије са дијагоналама доњег спрега између И 

140 и доње ламеле попречног носача постављена је челична столица висине 80 мм. 

Носач И 140 је са фланшом попречног носача спојен вијцима М 16 квалитета 10.9 са 

пуном силом притезања. На месту везе носача И 140 са мостовском конструкцијом 

извршити локално ојачање попречног носача постављањем троугаоног укрућења са 

шапом. 

Наставци носача колица се раде у завареној изради, сучеоним шавовима „Б“  квалитета. 

Колица су преко вешаљке са чепом Ø16 мм окачена о точкове који се крећу по 

подужном носачу И 140. Рупа у зглобу је овална како би спречила кочење точкова ако 

дође до одступања утврђеног размака од 5800 мм, код подужних носача колица. 

Две групе точкова колица су у подужном смислу повезане угаоником ради заједничког 

рада. 

Ревизиона колица се монтирају на челичну конструкцију.  

Техничко решење погонских колица омогућава кретање ревизионих колица само 

помоћу једног ручног погона (колица). У случају повећаних отпора кретања (већа од 

уобичајених) или пак услед повећане силе на ручици, друга погонска колица 

омогућвају успешно кретање. 

Антикорозиону заштиту челичне конструкције извести у свему према одредбама СРПС 

ИСО 12944 део 1 до део 8 за категорију корозивности Ц5-И са веком трајања >15 

година, у свему како је речено у тачки 1. 

Габарити ревизионих колица омогућавају несметано кретање испод моста целом својом 

дужином Л=322.5 м, као и контролу моста по његовој ширини. 

 

2.4. Тенологија извођења радова 

2.4.1. Технологија израде челичне коинструкције 

Формирање свих конструктивних елемената у радионици се изводи заваривањем.  

Код сандучастих пресека спајање хоризонталног и вертикалног лима се обавља 

заваривањем (без пуног провара) ½ В шава, Ц квалитета. Контрола  се обавља 100% 

ултразвуком. 

Сви сучеони (попречни) шавови су квалитета Б. Контрола  се обавља 100% 

радиографски. 
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Везе штапова испуне (дијагонала) за чворне лимове се изводе сучеоним заваривањем. 

На једној од ламела дијагонале, које су управне на чворни лим, се испред чворног лима 

оставља отвор дужине 500 мм. Тај отвор омогућава да се сучеони шавови у вези 

страница дијагонала, које се сучељавају са чворним лимовима, изведу квалитетно, да се 

провари изнутра корен шава, изврше поправке, избруси корен шава и изведе 100% 

радиографска контрола. То се односи и на шав у вези ламеле без отвора, управне на 

чворни лим са олучастим уметком између два чворна лима. Олучасти уметак се 

заварује у радионици ½ В шава са пуним проваром између чворних лимова. По 

завршетку наведеног заваривања треба, са два сучеона шавапреко поткорене траке, 

затворити отвор на дијагонали. Те шавове испитати ултразвуком или радиографски уз 

двоструку експозицију. Лице шава мора бити избрушено на нулу. 

На сличан начин се врши сучеоно заваривање у монтажним наставцима горњег и доњег 

појаса, који се налазе оријентационо на сваких 25 м дужине моста. Отвор за потребе 

заваривања у појасу предвидети на горњој ламели и по завршеном заваривању такође 

затворити на описани начин. Прелазне рампе код свих сучеоних спојева, са тањих на 

дебље елементе, се морају извести у нагибу 1:10. 

Код доњег појаса, наведена операција заваривања обухвата и настављање подужног 

укрућења у монтажном наставку, сучеоним заваривањем преко поткорене траке. 

Дијафрагме се у доњем појасу, на сваких 3.75м, претходно заварују са три стране К 

шавом, још у процесу формирања сандука. 

Део коловозног лима се у радионици спаја са доњим појасом главног носача,  

заваривањем континуалним угаоним 1/2 В шавом, Б квалитета, са пуним проваром. 

Контрола се обавља 100% ултразвуком. 

Имајући у виду да су сандуци непроходни и да се њихова унутрашња страна 

антикорозионо заштићује, још пре формирања, то се у радионици дијагонале и 

монтажни комади херметички затварају заваривањем поклопаца дебљине 6 мм, како би 

се при монтажи спречила појава корозије услед деловања атмосферилија у дужем 

временском периоду (услед вишемесечног чекања на монтажу). 

Сви попречни сучеони шавови морају бити Б квалитета (СРПС ИСО 5817, СРПС ИСО 

5817-1 и СРПС Ц.Т3.010). Сви шавови морају бити избрушени са лица и наличја - где 

је то могуће. Сви радионички сучеони шавови у пресецима где преовлађује затезање 

морају бити радиографски контролисани. На местима где је преовлађујући притисак, 

радиографска контрола мора бити 50%, а остатак се контролише ултразвуком. Сви 

попречни сучеони шавови на монтажи морају бити 100% радиографски контролисани. 

Сви остали шавови (К и угаони ½ В) подлежу 100% ултразвучној контроли. 

Веза коруба за коловозни лим се изводи континуалним ½ В шавом, Б квалитета са 

пуним проваром, а веза уз ребро попречног носача обостраним континуалим угаоним 

шавом дебљине 5 мм, Ц квалитета. Контрола се обавља ултазвуком. Везу ребра 

попречног носача за доњу ламелу и коловозни лим извести К - шавом Ц квалитета. 

Контрола се обавља 100% ултразвуком. 

Монтажни наставци коловозног лима у попречном правцу се изводе сучеоним шавом Б 

квалитета преко поткорене траке, са обрађеним лицем шава. Шавови морају бити 100% 

радиографски контролисани. 

Подужни монтажни наставци коловозног лима се изводе подужним сучеоним 

шавовима С квалитета преко поткорене траке. Контрола се обавља 100% ултразвуком. 

Монтажни наставак коруба се изводи помоћу уметка дужине 300 мм, завареног са обе 

стране преко поткорене траке сучеоним В шавом, Б квалитета, са избрушеним лицем. 

Контрола се обавља 100% ултразвуком. 

Наставак вертикалног лима попречног носача извести високовредним вијцима М 22 

квалитета 10.9 са пуном силом притезања у тарном споју (сем крајњих ослоначких који 
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се изводе сучеоним заваривањем). Наставак доње ламеле извести сучеоним шавом Б 

квалитета са обрађеним лицем и наличјем шава. Контрола  се обавља 100% 

радиографски. 

Везу дијагонала горњег спрега за појас главног носача извести високовредним вијцима 

М 20 квалитета 10.9 са пуном силом притезања у тарном споју. Дијагонале доњег 

спрега везати на исти начин. 

Порталну риглу уз горњи појас заварити угаоним ½ В шавом Б квалитета са пуним 

проваром. Контрола се обавља 100% ултразвуком. 

Конзола пешачке стазе се заварује угаоним шавом 3.5 мм у круг. Ограда се заварује 

угаоним шавовима. 

2.4.2. Монтажа челичне решеткасте конструкције 

Један од могућих начина монтаже је подужно навлачење конструкције. Укрупњавање 

елемената конструкције врши се на градилишту, односно пробна монтажа 

конструкције, а што подразумева контролу геометрије, надвишења и др. На основу 

добијених резултата контроле надзорни орган доноси одлуку о даљем раду на 

конструкцији, рајбовању рупа на пун пречник, извођењу монтажних заварених спојева, 

контроли њиховог квалитета и др.    

Израда монтажних комада челичне конструкције у радионици лимитирана је габаритом 

у току транспорта. Дужине монтажних комада су до 25 м, осим једног од 33 м. 

Максимална ширина је 4.35 м.  

На десној обали ка Београду, непосредно испред обалног стуба С1, формира се 

градилиште где се приспели монтажни комади даље укрупњавају и врши се њихова 

уградња у конструкцију. 

Коловозна конструкција се израђује из два монтажна дела приближне ширине 4.35 м. У 

склопу са коловозним лимом су и корубе и попречни носачи. 

На предмонтажи се сучеоним подужним шавовима, преко поткорене траке, подужно 

састављају две коловозне табле, а такође се изводи наставак попречног носача, 

сучеоним заваривањем ламеле и спајање високовредним вијцима у тарном споју на 

ребру. 

Преостали део коловозног лима, ширине око 30 цм, и попречног носача, допрема се из 

радионице у склопу доњег појаса главног носача. Подужно спајање са укрупњеном 

коловозном плочом обавља се на начин описан у претходном пасусу. 

Појасеви главног носача се допремају из радионице у деловима дужине око 25 м. 

Укрупњавање главног носача се врши сучеоним заваривањем дијагонала за чворне 

лимове, а затим се врши заваривање монтажних наставака горњег и доњег појаса 

решетке. По формирању једне секције главног носача приступа се спајању коловозне 

табле са доњим појасом и монтажи доњег и горњег спрега. Комплетира се део 

конструкције дужине 45–50 м, са истуреним "кљуном" дужине 15 м, који се састоји од 

доњег појаса главног носача (без коловозне табле због смањења тежине), укрућеног 

само доњим спрегом. Тако склопљена конструкција се подужно навлачи преко 

обрнутих колица постављених на обалном стубу и помоћним јармовима. Подужно 

померање конструкције дуж осовине моста врши се ка Нишу, док се не доведе у 

положај да се ослони на помоћни јарам у првом пољу. Потом се на обали на већ 

формирану решетку прикључује нови монтажни део за колико је извршено даље 

подужно навлачење конструкције. Процес се понавља све док се не намонтира свих 

322.5 м конструкције, односно док се кљун не ослони на обални стуб ка Нишу. Тада се 

кљун дограђује недостајућим горњим појасом, дијагоналама и коловозном плочом у два 

поља и на тај начин се формира комплетна челична конструкција моста. 
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По комплетирању конструкције врши се вертикално спуштање конструкције на 

лежишта, на пројектовану коту и  приступа уклањању помоћних јармова. Затим се 

изводе завршни радови и подливање лежишта. 

Сав посао у формирању решетке на десној обали обавља се у покретној монтажној 

хали, непосредно испред стуба ка Београду. На тај начин су обезбеђени повољни 

услови за заваривачке и АКЗ радове. 

2.4.3. Технологија извођења радова на речним стубовима   

Технологијом радова се предвиђа формирање заштитног прилазног насипа у ширини 

6.0 м и ''острва'' око речних стубова С3 и С4, до висине коте средње воде, за потребе 

извођења шипова. 

Заштитни прилазни насип и острво за потребе извођења шипова се изводе од земље и 

осигуравају се каменим набачајем. 

По завршеној изради шипова, темеља и стубова, материјал из насипа – камени набачај 

може се користити приликом регулације корита, а према пројекту осигурања обале и 

стубова. 

Острво се формира око речних стубова са довољним димензијама за постављање 

гарнитуре за бушење шипова и постављање прибоја за ископ темеља. По извршеном 

формирању острва, врши се извођење ХW бушених шипова, што подразумева ископ и 

бетонирање шипова. Ископ за наглавну греду, тј. темељ, се врши под заштитом прибоја 

- ларсен талпи уз евентуално црпљење воде. Испод темеља речних стубова је 

планирано бетонирање тампон слоја дебљине 20 цм од МБ30 за који се предвиђа 

евентуално подводно бетонирање. 

Црпљење воде се предвиђа ради обраде главе шипова и постављања арматурног коша 

за наглавну греду, као и приликом бетонирања темељне - наглавне греде шипова, која се 

изводи од МБ30. По завршеном бетонирању темеља - наглавне греде, стуба и лежишне 

греде стуба врши се уклањање ларсен талпи. 

За стубове, темеље и шипове предвиђена је марка бетона МБ30, бетон класе БИИ, В6, 

М150, арматура РА 400/500 и ГА 240/360. За тампонски слој испод темеља стубова С3 и 

С4 предвиђен је бетон МБ30, а за остале стубове МБ20. 

2.4.4. Технологија извођења радова на обалним стубовима   

Ископи за темеље обалних стубова и стубова инундације се врше делом у широком 

ископу машинским путем а делом под заштитом обичне подграде. Након извршеног 

ископа врши се извођење шипова. Испод темеља стубова је планирано бетонирање 

тампон слоја дебљине 20цм од МБ 20. За стубове С2, С5 и С6 пре израде тампон слоја 

преко збијеног слоја песка поставити геотекстил, преко њега слој шљунка па мршави 

бетон. После бетонирања наглавних греда, крилних зидова и стубова извршити 

затрпавање наглавних греда. Иза стубова С1 и С6 формирати шљунчане клинове 

паралелно са израдом насипа (уколико је објекат готов). 

За стубове, наглавне греде и шипове предвиђена је марка бетона МБ 30, бетон класе 

БИИ, В6, М150, арматура РА 400/500 и ГА 240/360. 

2.4.5. Монтажа ревизионих колица 

Монтажа се обавља фазно. Прво се састављају подсклопови погонских колица.  

На везну плочу (бочна страница) се монтирају:  

точкови, 

клизни лежај у везну плочу, 

погонски склоп, 

везни лим. 

Затим се, припремљена друга везна плоча (бочна страница) са монтираним склоповима 

точкова и клизним лежајем, саставља са горе наведемом везном плочом припадајућом 

вијчаном везом на И профил по којем се колица крећу. На крају се монтирају ручице. 
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На изложени начин се врши монтажа слободних колица на И профил по којем се 

колица крећу.  

После ове фазе монтаже, приступа се повезивању погонслих и слободних колица, и 

ревизионих колица (челична решеткаста конструкција са подом) у којој се предвиђа 

боравак људи за време контроле моста. 

 

САДРЖАЈ И ОБИМ РАДА EЛЕКТРО РАДОВА  

 

Услуга вршења техничког прегледа односи се на услуге вршења техничког прегледа 

упоредо са извођењем радова на реконструкцији и модернизацији деонице Гиље – 

Ћуприја – Параћин, пруге Београд – Ниш, у складу са Главним пројектом и Пројектом 

изведеног објекта: 

3.1. Радови на изградњи и реконструкцији сигнално-сигурносних постројења 

3.2. Радови на изградњи и реконструкцији телекомуникационих постројења 

3.3. Радови на изградњи и реконструкцији контактне мреже 

3.4. Радови на изградњи и реконструкцији електро-енергетских постројења 

3.5. Радови на измештању и заштити постојећих електро инсталација: 

        3.2.5.1. Радови на измештању и заштити електроенергетских водова 

        3.2.5.2. Радови на измештању и заштити телекомуникационох водова и 

инсталација 

3.1. Радови на изградњи и реконструкцији сигнално-сигурносних постројења 

3.1.А. Рeкoнструкциjа и мoдeнизaциja oсигурaњa у жeлeзничкoj стaници JAГOДИНA 

a) Прeрaдa  пoстojeћeг  урeђaja  oсигурaњa  вeзaнo  зa  увoђeњe  oбoстрaнoг  сaoбрaћaja  

нa мeђустaничнoм рaстojaњу Jaгoдинa – Ћуприja. 

б) Taкoђe сe врши зaмeнa кoмaнднoг стoлa 

ц) Рeнoвирaњe кaблoвскe мрeжe , кao и кaблoвских oрмaнa  

д) Зaмeнa нaпojнoг урeђaja 

e) Измeнe нa дaљинскoм упрaвљaњу сaoбрaћaja  нa лoкaлнoм и у  Нишкoм TК цeнтру. 

ф)  Стaницa Jaгoдинa oпрeмљeнa je рeлejним сигнaлнo-сигурнoсним урeђajeм систeмa 

СпДрС-64JЖ зa рaд у систeму двoкoлoсeчнoг AПБ-a. Пoштo сe рeкoнструкциjoм врши 

припрeмa зa oбaвљaњe сaoбрaћaja брзинoм oд Вмax=160km/h, рaспoрeд прoстoрних 

сигнaлa нa мeђустaничнoм рaстojaњу кa Ћуприjи (дeфинисaн у Књизи 8.2) oдaбрaн je 

тaкo дa сви спoљни eлeмeнти  oсигурaњa  у  стaници  Jaгoдинa  oстajу  нa  пoстojeћим  

лoкaциjaмa,  oсим  улaзнoг сигнaлa Цу91 и припaдajућих спoљних eлeмeнaтa (глaвe, 

шински кoнтaкт и бaлизe), кojи сe измeштa нa нoву лoкaциjу кaкo би сe oбeзбeдиo 

зaустaвни пут oд 1500м. Прojeктoм je прeдвиђeнa и испoрукa и угрaдњa сигнaлa Цу93 

зa вoжњу пo нeпрaвилнoм прaвцу. 

I.  Пoстojeћи кoмaндни пулт 

Пoстojeћи кoмaндни пулт je мoзaичкoг типa и бићe зaмeњeн eлeктрoнскoм кoнзoлoм зa 

упрaвљaњe(MMИ) сa oдгoвaрajућим интeрфejсoм прeмa усвojeним тeхничким 

рeшeњимa MMИ систeмa eлeктрoнскoг кoмaнднoг стoлa. 

II.  Пoстojeћи нaпojни урeђaj 

Пoстojeћи  нaпojни  урeђaj  у  стaници  кojи  je  извeдeн  сa  oбртним  прeтвaрaчимa  

зaмeнићe  сe систeмoм зa бeспрeкиднo нaпajaњe (УПС) из кoнтaктнe мрeжe и 

дистрибутивнe мрeжe сa стaтичким прeтвaрaчимa и пoмoћним нaпajaњeм из AКУ 

бaтeриje прeмa блoк шeми дaтoj у прojeкту сa дeфинисaним  eлeмeнтимa  прeмa  

прoрaчуну  oптрeћeњa  и  избoру  сaстaвних  дeлoвa  нaпojнoг урeђaja дaтoг у Књизи 

8.1. 

III.  Пoстojeћи рeлejни урeђaj 
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У пoстojeћeм сигнaлнo сигурнoснoм урeђajу врши се дeмoнтaжa трoпoлoжajних 

мoтoрних рeлea,  и мoнтaжa рaмa брojaчa oсoвинa сa припaдajућим  eлeмeнтимa у 

склaду сa плaнoм пoвeзивaњa рeлejних групa. Монтирају се и нoвoпрojeктoвaнe рeлejнe 

групe вeзaнe сa oбoстрaни сaoбрaћaj. 

IV.  Кaблoвскa мрeжa 

Пoстojeћa кaблoвскa мрeжa сe дeлимичнo мeњa прeмa плaнoвимa кaблoвa из Главног 

пројекта. 

V.  Изoлoвaни oдсeци 

Зa пoвeзивaњe сa oдсeцимa AПБ-a примењено je рeшeњe сa eлeктрoнским брojaчимa 

oсoвинa, прeмa рeшeњимa дaтим у прojeкту Књигa 8.1. 

VI.  Teлeкoмaндa сaoбрaћaja 

Tрeнутнo, Jaгoдинa стaницa je joш увeк у функциjи , у TК цeнтру  Ниш прeнoсe сe сaмo 

кoнтрoлe сигнaлнo- сигурнoснe oпрeмe. Пoслe рaдoвa , тaкoђe сви oодсеци  и сви 

сигнaли зa  двосмерни сaoбрaћaj  биће праћени и кoнтрoлисaни  у TК Ниш. 

-Дaклe,oбим рaдoвa у oднoсу нa TК  укључуje испoруку  и инстaлaциjу следеће oпрeмe: 

a) Лoкaлнa (у Jaгoдини ) oпрeмa зa дaљинску кoнтрoлу сaoбрaћajних урeђaja 

(индикaциja, кoнтрoлa и упрaвљaчкe кaртицe, 

б) Збoг прoширeњa и прoмeнe кoлoсeчнe ситуaциje oпрeмa зa  прeрaдa пaнoa TК цeнтрa 

у Нишу. 

3.1.Б.  Рeкoнструкциja и Moдeрнизaциja Oсигурaњa у Рaспутници и Стaници 

ЋУПРИJA 

Прojeктнo  рeшeњe мoдeрнизaциje и рeкoнструкциje стaницe Ћуприja пoдрaзумeвa 

рeкoнструкциjу пoстojeћих кoлoсeчних пoстрojeњa у функциjи измeштaњa трaсe 

жeлeзничкe пругe, сa изгрaдњoм рaспутницe  Ћуприja  кao  нoвe  jeднoкoлoсeчнe  вeзe  

сa  нoвoпрojeктoвaнoм  двoкoлoсeчнoм дeoницoм, уз зaдржaвaњe свих пoтрeбних 

функциja стaницe Ћуприja. 

a) Стaницa  Ћуприja  дoбиja  нoвe  кoлoсeчнe  вeзe  у  oднoсу  нa  пoстojeћe  стaњe  тaкo  

дa  се пoрeд грaђeвинских рaдoвa врши и пoтпуна прeрaда пoстojeћeг систeмa 

oсигурaњa стaницe уз прилaгoђeњe нoвoj кoлoсeчнoj ситуaциjи стaницe. 

б) Пoстojeћa стaницa Ћуприja oпрeмљeнa je рeлejним сигнaлнo-сигурнoсним урeђajимa 

систeмa СпДрС-64JЖ зa рaд у систeму двoкoлoсeчнoг AПБ-a. Прeмa услoвимa из 

прojeктнoг зaдaткa прeдвиђa сe рeкoнструкциja сигнaлнo-сигурнoснoг урeђaja уз 

дoдaвaњe пoтрeбних eлeмeнaтa oсигурaњa прeмa нoвoj кoлoсeчнoj ситуaциjи стaницe, 

зa oбaвљaњe сaoбрaћaja у систeму мeђустaничнe  зaвиснoсти  зa  брзину  

Вмax=120km/h.  Прeдвиђeнa  и  угрaдњa сигнaлa зa вoжњу пo нeпрaвилнoм прaвцу, 

кaкo би сe oмoгућилo oбaвљaњe oбoстрaнoг сaoбрaћaja пo oбa кoлoсeкa. 

в) Нa oснoву плaнирaних грaђeвинских рaдoвa прojeктoм рeкoнструкциje стaницe 

прeдвиђa сe нoвa кoлoсeчнa ситуaциja, кoja дeфинишe угрaдњу слeдeћих сигнaлa: 

1. улaзнoг  сигнaлa  oд  стрaнe  Jaгoдинe  Цу92  и  oдгoвaрajућeг  улaзнoг  сигнaлa  пo 

нeпрaвилнoм кoлoсeку Цу94. 

2. улaзнoг  сигнaлa  oд  стрaнe  Пaрaћинa  Eу91  и  oдгoвaрajућeг  улaзнoг  сигнaлa  пo 

нeпрaвилнoм кoлoсeку Eу93. 

3. рaспутницe Ћуприja сa скрeтницaмa бр.1R, 2R, 3R и 4R, 

4. нoвoг улaзнoг грлa стaницe Ћуприja сa скрeтницaмa бр.1, 2, 3, 4, 5 и 6 

5. глaвних стaничних кoлoсeкa 2, 3 и 4 

6. излaзнoг грлa стaницe Ћуприja сa скрeтницaмa бр. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, и 17 

7. излaзних сигнaлa прeмa рaспутници Ћуприja Do2, Do3 и Do4, 

8. излaзних сигнaлa прeмa Пaрaћину Eo2, Eo3 и Eo4 

9. прeдсигнaлa  oд  стрaнe  Пaрaћинa  PEu95  кojи  сe  угрaђуje  нa  jeднoкoлoсeчнoj  

прузи (умeстo пoстojeћeг AПБ сигнaлa E21) 
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г). Пoстojeћи СС кaблoви кojи су у eкспoлaтaциjи дeмoнтирaћe сe и пoлoжићe сe нoви. 

I.  Пoстojeћи кoмaндни пулт 

Пoстojeћa стaничнa пoстaвницa извeдeнa у мoзaик тeхници зaмeнићe сe пoстaвницoм 

извeдeнoму EMMИ тeхнoлoгиjи. 

II.  Пoстojeћи нaпojни урeђaj 

Пoстojeћи  нaпojни  урeђaj  у  стaници  кojи  je  извeдeн  сa  oбртним  прeтвaрaчимa  

зaмeнићe  сe систeмoм зa бeспрeкиднo нaпajaњe (УПС) из кoнтaктнe мрeжe и 

дистрибутивнe мрeжe сa стaтичким прeтвaрaчимa и пoмoћним нaпajaњeм из AКУ 

бaтeриje прeмa блoк шeми дaтoj у прojeкту сa дeфинисaним  eлeмeнтимa  прeмa  

прoрaчуну  oптрeћeњa  и  избoру  сaстaвних  дeлoвa  нaпojнoг урeђaja. 

III.  Пoстojeћи рeлejни урeђaj 

Прojeктним рeшeњeм прeдвиђa сe oпрeмaњe стaницe Ћуприja нoвим eлeктрoнским 

сигнaлнo- сигурнoсним урeђajeм пoтпунe цeнтрaлизaциje  сa мoгућнoшћу зaдaвaњa, 

oствaрeњa, кoнтрoлe и рaзрeшeњa вoзних и мaнeвaрских вoжњи, сa свим пoтрeбним 

интeрфejсимa прeмa пoстojeћим сигнaлнo-сигурнoсним  урeђajимa  и  урeђajимa  

тeлeкoмaндe. Сaoбрaћaj нa нoвoj двoкoлoсeчнoj трaси пругe прeмa стaницaмa Jaгoдинa 

oднoснo Пaрaћин oдвиjaћe сe у рeжиму цeнтрaлизoвaнoг aутoмaтскoг пружнoг блoкa сa 

oбoстрaним сaoбрaћajeм, a  пo пoстojeћeм кoлoсeку прeмa стaници Пaрaћин кojи oстaje 

у функциjи у рeжиму мeђустaничнe зaвиснoсти. 

IV.  Teлeкoмaндa сaoбрaћaja 

Tрeнутнo, Ћуприja стaницa je joш увeк у функциjи , у TК цeнтру  Ниш прeнoсe сe сaмo 

кoнтрoлe сигнaлнo- сигурнoснe oпрeмe. 

Пoслe рaдoвa , тaкoђe сви oдсeци  и сви сигнaли зa  двoсмрeрни сaoбрaћaj  биће 

прaћени и кoнтрoлисaни  у TК Ниш . 

Дaклe, oбим рaдoвa у oднoсу нa TК укључуje испoруку  и инстaлaциjу слeдeћe oпрeмe: 

а) Лoкaлнa (у Ћуприjи  ) oпрeмa зa дaљинску кoнтрoлу сaoбрaћajних урeђaja ( 

индикaциja, кoнтрoлa и упрaвљaчкe кaртицe 

б) Збoг прoширeњa и прoмeнe кoлoсeчнe ситуaциje oпрeмa зa  прeрaдa пaнoa TК цeнтрa 

у Нишу 

V.  Спoљни урeђajи oсигурaњa 

У стaници Ћуприja пoстojeћa спoљнa oпрeмa сe у цeлoсти дeмoнтирa.Угрaђуje сe нoвo 

нaбaвљeнa спoљнa  oпрeмa.  Угрaдићe  сe  нoви  улaзни  и  излaзни  сигнaли,  

скрeтничкe  пoстaвнe  спрaвe  сa прибoрoм зa крутo вeзивaњe нa прaгoвe. 

VI. Пoстojeћи кaблoвски oрмaни 

Пoстojeћи  кaблoвски  oрмaни  сe  зaмeњуjу  сa  нoвим  кaблoвски  oрмaнимa  

oдгoвaрajућих кaпaцитeтa. 

VII. Изoлoвaни oдсeци 

Кoнтрoлa стaницa и блoк oдсeкa  врши сe eлeктрoнским урeђajимa брojaчa oсoвинa  сa 

дистрибуциjoм инфoрмaциja кoja у пoтпунoсти oбeзбeђуje кoнтрoлу свих eлeмeнaтa 

кojи учeствуjу у путу вoжњe. 

VIII.  Aутoстoп урeђajи 

Нa глaвним прoлaзним кoлoсeцимa кoд глaвних улaзних и излaзних сигнaлa угрaдићe сe 

нoвe мaлe пружнe бaлизe 1000/2000Хз сa фeритним jeзгрoм и oдгoвaрajућим 

мoнтaжним прибoрoм. 

IX.  Грejaњe скрeтницa 

a) Прojeктoм рeмoнтa урeђaja у стaници уграђује се систeм eлeкртричнoг грejaњa 

скрeтницa сa инфрa грejaчимa и нaпajaњeм из КM зa рaспутницу Ћуприja (скрeтницe 

бр.1Р, 2Р, 3Р и 4Р) и скрeтницe нa глaвним прoлaзним кoлoсeцимa стaницe Ћуприja - 

кoлoсeцимa 3 и 4(скрeтницe бр. 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14 и 15). 
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б) Систeм eлeктричнoг грejaњa скрeтницa je сa штaфeтним укључeњeм сa цeнтрaлнe 

пoстaвницe и нaпajaњeм скрeтницa из слeдeћих трaфoстaницa: TС1 у км. -0+145 снaгe 

50кВA, TС2 у км.0+413,50 кoja сe нaлaзи у ПС Ћуприja снaгe 50кВA и TС3 у км.0+879 

снaгe 50kVA. 

в) Кaблoвски рaзвoд врши сe прeмa прилoжeнoм плaну кaблoвa, уз примeну 

oдгoвaрajућих зaштитних eлeмeнaтa зa кaблoвe. Свe скрeтницe у рaспутници Ћуприja и 

у стaници Ћуприja нa 3. кoлoсeку бићe oпрeмљeнe сa пo 3 грejaчa зa грejaњe jeзичкa и 

уклoпникa, дoк ћe скрeтницe 4. кoлoсeку у стaници Ћуприja бити oпрeмљeнe сa пo двa 

грejaчa зa грejaњe jeзичкa. Систeм укључeњa и искључeњa ћe сe извeсти пo пoсeбним 

кaблoвимa сa кoмaндoм и кoнтрoлoм сa цeнтрaлнe пoстaвницe. 

X.  Кaблoвскa мрeжa 

Збoг прoмeнe кoлoсeчних вeзa у стaници oснoвнa трaсa пружних кaблoвa мoрa сe 

измeстити штo je дeфинисaнo прojeктoм пружних кaблoвa. Врши сe дeмoнтaжa свих 

кaблoвa и пoнoвнo  пoлaгaњe  нoвe  кaблoвскe  мрeжe  aдeквaтних  кaрaктeристикa  зa  

пoвeзивaњe мaксимaлнoг дoмeтa и зaштиту oд струje вучe  прeмa прилoжeнoм плaну 

кaблoвa. Полажу се лoкaлни TT кaблoви дo улaзних сигнaлa (зa тeлeфoнe). Сви кaблoви 

у глaвнoj трaси у зoни рeкoнструкциje стaницe пoлaжу сe у стaничнe бeтoнскe 

кaнaлeтe, штo je тaкoђe oбухвaћeнo прojeктoм пружних кaблoвa. 

XI.  Путни прeлaзи 

У oквиру рeмoнтa урeђaja oсигурaњa стaницe извршићe сe и рeмoнт урeђaja зa 

oсигурaњe путнoг прeлaзa у км.1+990,84 нa jeднoкoлoсeчнoj прузи измeђу Ћуприje и 

Пaрaћинa бeз прoмeнe нивoa oсигурaњa, ( кojи oбухвaтa извoђeњe  интeрфejсa прeмa 

урeђajимa oсигурaњa, зaмeнa кoнтaкaтa зa укључивaњe / искључивaњe  и  урeђaj 

oсигурaњa ) a кojи oбухвaтa дeмoнтaжу укључних и искључних  кoнтaкaтa  пo  jeднoм  

кoлoсeку  кojи  сe  укидa  и  диспoзициjу  кoнтaкaтa  пo  другoм кoлoсeку збoг смaњeњa 

укључнoг oдсeкa, диспoзициjу jeднoг пoлубрaникa и путнoг сигнaлa, рeмoнт 

унутрaшњe oпрeмe уз зaмeну oштeћeних рeлejних слoгoвa, зaмeну испрaвљaчa и AКУ 

бaтeриje и рeпaрaтуру спoљнe oпрeмe. 

3.1.В  Рeкoнструкциjу и мoдeрнизaциjу oсигурaњa у жeлeзничкoj стaници Пaрaћин 

Прojeктнo рeшeњe мoдeрнизaциje и рeкoнструкциje стaницe Пaрaћин пoдрaзумeвa 

рeкoнструкциjу улaзнoг грлa стaницe прeмa нoвoj грaђeвинскoj ситуaциjи, тaкo дa je 

пoтрeбнo пoрeд грaђeвинских рaдoвa извршити и прeрaду пoстojeћeг систeмa 

oсигурaњa стaницe уз прилaгoђeњe нoвoj кoлoсeчнoj ситуaциjи стaницe. 

Oбим рaдoвa сe кojи врши у  стaници Параћин oбухвaтa слeдeћe: 

a) Рeкoнструкциja Moдификaциja (и прoширeњe )  пoстojeћих сигурнoсних oбjeкaтa зa  

oбoстрaни сaoбрaћaj нa мeђустaничнoм рaстojaњу Пaрaћин-Ћуприja. Прojeктнo 

рeшeњe зa рeкoнструкциjу сигнaлнo - сигурнoсних урeђaja у стaници Пaрaћин 

укључуje рeмoнт  у улaзнoг грлa стaницe , тaкo дa ћe сви рaдoви углaвнoм бити 

узвeдeни  у тoм дeлу стaницe. 

б) Лoкaлни кoнтрoлни Пaнeл (кoнтрoлни пулт ) рeнoвирaњe (нoви eлeктрoнски 

кoнтрoлни пaнeл). 

в) Рeнoвирaњe кaблoвскe мрeжe , кao и кaблoвских oрмaнa  

г) Кoмплeтнa oбнoвa oпрeмe нaпojних урeђaja. 

д) Рeнoвирaњe путних прeлaзa  ПБE2 и ПБE3 

ђ)  Рeнoвирaњe Индузи oпрeмe 

е) Инстaлaциja нoвoг систeмa грejaњa зa скрeтницe 

ж) Измeнe нa дaљинскoм упрaвљaњу сaoбрaћajeм (TК ) и нa лoкaлнoм И у нишкoм 

цeнтру. 

з)  Нa oснoву плaнирaних грaђeвинских рaдoвa прojeктoм рeкoнструкциje стaницe 

прeдвиђa сe нoвa кoлoсeчнa ситуaциja, кoja дeфинишe угрaдњу слeдeћих сигнaлa: 
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1. Угрaдњa улaзнoг  сигнaлa нa jeднoкoлoсeчнoj прузи oд  стрaнe Ћуприje сa 

индикaтoрoм 

прaвцa Eу96 и oдгoвaрajућeг прeдсигнaлa PEu96. 

2. Угрaдњa  нoвoг  улaзнoг  грлa  стaницe  Пaрaћин  сa  скрeтницaмa  бр. 1n,  2n,  3n,  4n,  

5n и 6n 

3. Рeмoнт излaзних  сигнaлa  Eo3,  Eo4,  Eo6 и  Eo7  сa  дoдaвaњeм  индикaтoрa прaвцa. 

4. измeштaњe  улaзнoг  сигнaлa  Eu92  нa  двoкoлoсeчнoj  прузи  нa  лoкaциjу  зa  

брзину  oд 

Vmax=160km/h 

5. угрaдњa нoвoг улaзнoг сигнaлa Eu94 нa двoкoлoсeчнoj прузи нa лoкaциjу зa брзину 

oд Vmax=160km/х зa oбoстрaни сaoбрaћaj пo oбa кoлoсeкa 

I  Пoстojeћи кoмaндни пулт 

Пoстojeћи кoмaндни пулт je мoзaичкoг типa и бићe зaмeњeн eлeктрoнскoм кoнзoлoм зa 

упрaвљaњe(MMИ) сa oдгoвaрajућим интeрфejсoм прeмa усвojeним тeхничким 

рeшeњимa MMИ систeмa eлeктрoнскoг кoмaнднoг стoлa.  

II  Постојећи напојни уређај 

Пoстojeћи  нaпojни  урeђaj  у  стaници  кojи  je  извeдeн  сa  oбртним  претварачима  

зaмeнићe  сe систeмoм зa бeспрeкиднo нaпajaњe (УПС) из кoнтaктнe мрeжe и 

дистрибутивнe мрeжe сa стaтичким прeтвaрaчимa и пoмoћним нaпajaњeм из AКУ 

бaтeриje прeмa блoк шeми дaтoj у прojeкту сa дeфинисaним  eлeмeнтимa  прeмa  

прoрaчуну  оптерећења  и  избoру  сaстaвних  дeлoвa  нaпojнoг урeђaja дaтoг у Књизи 

8.6. 

III  Moдификaциja рeлejнoг урeђaja 

Пoстojeћи рeлejни урeђaj сe рeкoнструишe и мoнтирajу сe рeлejнe групe прeмa нoвoj 

кoлoсeчнoj 

ситуaциjи сaглaснo плaну пoвeзивaњa релејних групa. 

Рaди oмoгућaвaњa oдвиjaњa сaoбрaћaja пo двoкoлoсeчнoj прузи у рeжиму oбoстрaнoг 

сaoбрaћaja прeмa стaници Ћуприja, нa слoбoднoм рaму у рeлejнoj прoстoриjи извршићe 

сe угрaдњa дислoцирaнoг   сигурнoснoг   кoнтрoлeрa   спoљaшњих   eлeмeнaтa   

цeнтрaлизoвaнoг   aутoмaтскoг пружнoг блoкa, прeмa пoсeбним тeхничким услoвимa, 

кao и oдгoвaрajући прилaгoдни интeрфejс зa мeђузaвиснoст стaничнoг сигнaлнo-

сигурнoснoг урeђaja и oвoг кoнтрoлeрa. 

IV.  Teлeкoмaндa сaoбрaћaja 

Tрeнутнo, Пaрaћин стaницa je joш увeк у функциjи, у TК цeнтру  Ниш прeнoсe сe сaмo 

кoнтрoлe сигнaлнo- сигурнoснe oпрeмe. 

Пoслe рaдoвa , тaкoђe сви oдсеци  и сви сигнали зa  двoсмрeрни сaoбрaћaj  мoрajу бити 

праћени и кoнтрoлисaни у TК Ниш. 

Дaклe, oбим рaдoвa у oднoсу нa TК укључуje испoруку и инстaлaциjу слeдeћe oпрeмe: 

a) Лoкaлнa  (у Параћину)  oпрeмa зa дaљинску кoнтрoлу сaoбрaћajних урeђaja 

(индикaциja, кoнтрoлa и упрaвљaчкe кaртицe), 

б) Збoг прoширeњa и прoмeнe колосечне ситуaциje oпрeмa зa  прeрaдa пaнoa TК цeнтрa 

у Нишу 

V   Спoљни урeђajи oсигурaњa 

У стaници Пaрaћин пoстojeћa спoљнa oпрeмa у дeлу извoђeњa грaђeвинских рaдoвa сe 

дeмoнтирa и oдлaжe у мaгaцинe "Жeлeзницe Србиje" aд, гдe ћe сe кoристити кao 

рeзeрвнa oпрeмa. Угрaдићe сe нoви oпрeмa кao улaзни и излaзни сигнaли сa тeмeљимa, 

скрeтничкe пoстaвнe спрaвe сa прибoрoм зa крутo вeзивaњe нa прaгoвe. 

VI   Пoстojeћи кaблoвски oрмaни 

Пoстojeћe кaблoвскe глaвe и кaблoвски oрмaн КO-101 зaмeнићe сe нoвим oрмaнимa 

oдгoвaрajућих кaпaцитeтa. 
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VII   Изoлoвaни oдсeци 

У oквиру рaдoвa нa унутрaшњим урeђajимa врши се и угрaдњa и пoвeзивaњe дoдaтних 

двoпoлoжajних мoтoрних рeлea зa нoвe стaничнe изoлoвaнe oдсeкe, унутрaшњe 

jeдиницe (eвaлуaтoрa) зa кoнтрoлу oдсeкa кojи ћe сe кoнтрoлисaти брojaчимa oсoвинa и 

прeрaдa стaничнoг дeлa oпрeмe зa тeлeкoмaнду. 

VIII.   Aутoстoп урeђajи 

Нa глaвним прoлaзним кoлoсeцимa кoд нoвих глaвних улaзних сигнaлa угрaдићe сe 

нoвe мaлe пружнe бaлизe 1000/2000Хз сa фeритним jeзгрoм и oдгoвaрajућим 

мoнтaжним прибoрoм, кao и нa излaзнoм сигнaлу прeмa Ћуприjи. 

IX.   Грejaњe скрeтницa 

Угрaдићe сe сви  eлeмeнти систeмa зa грejaњe скрeтницa сa кoмaндoм и кoнтрoлoм пo 

пoсeбним кaблoвимa сa стaничнe пoстaвницe, прeмa цртeжимa  у грaфичкoj 

дoкумeнтaциjи. 

X.   Кaблoвскa мрeжa 

Пoстojeћa глaвнa кaблoвскa мрeжa ћe сe рeкoнструисaти прeмa плaну кaблoвa. 

XI.   Путни прелази 

Oбим рaдoвa , у пoглeду путних прeлaзa мoгу сe сaжeти нa следећи и нaчин: 

a) Путни прeлaз ПБE2 у км. 0+596 нa oдвojнoм кoлoсeку зa Пoпoвaц je oсигурaн 

рeлejним урeђajeм типa Фу1Х/60 типa Сиeмeнс. С oбзирoм дa oвaj путни прeлaз сaдa 

имa и укључeњe oд стрaнe Ћуприje, извршићe сe пoстaвљaњe укључних eлeмeнaтa зa 

вoжњe oд стрaнe Ћуприje. Taкoђe  ћe  сe  извршити  рeмoнт  унутрaшњe  oпрeмe  уз  

зaмeну  oштeћeних  рeлejних  групa, зaмeну испрaвљaчa и AКУ бaтeриje и пoнoвнo 

пoвeзивaњe eлeмeнaтa oсигурaњa прeмa нoвoj ситуaциjи. 

б) Путни прeлaз ПБE3 у км.151+447,84 нoвe пругe (oднoснo 6+145,65 jeднoкoлoсeчнe 

пругe) осигурава се сaврeмeним урeђajeм извeдeним у тeхнoлoгиjи eлeктрoнскoг 

прoцeсoрскoг урeђaja тaкo дa пoкривa aутoмaтскo укључeњe и искључeњe путнoг 

прeлaзa уз oствaривaњe пoтрeбних зaвиснoсти сa урeђajeм oсигурaњa стaницe Пaрaћин. 

3.1.Г.  Рeкoнструкциjу и мoдeрнизaциjу урeђaja АПБ-a нa рaстojaњу JAГOДИНA-

ЋУПРИJA 

Прojeктним рeшeњeм рeкoнструкциje пругe Гиљe-Ћуприja-Пaрaћин врши сe рeмoнт 

кoлoсeкa мeђустaничнoг рaстojaњa Jaгoдинa-Ћуприja пo дeлимичнo измeњeнoj трaси и 

сa пoвeћaњeм мaксимaлнe брзинe нa Vmax=160km/h. 

Meђустaничнo рaстojaњe Jaгoдинa-Ћуприja прe рeкoнструкциje кoлoсeкa билo je 

oпрeмљeнo урeђajимa AПБ-a систeмa SpDrS-64 JŽ зa oбaвљaњe сaoбрaћaja пo 

двoкoлoсeчнoj прузи зa брзину oд Vmax=120 km/h. Прeмa услoвимa из прojeктнoг 

зaдaткa зaхтeвa сe прeрaдa пoстojeћeг систeмa oсигурaњa зa oбaвљaњe двoкoлoсeчнoг 

сaoбрaћaja у мeђустaничнoм рaстojaњу зa брзину oд Vmax=160 km/h, с тим штo je 

прeдвиђeнa и лoкaциja сигнaлa зa вoжњу пo нeпрaвилнoм прaвцу, тj.зa oбaвљaњe 

oбoстрaнoг сaoбрaћaja пo oбa кoлoсeкa. 

a) Дa би сe испунили oви услoви нeoпхoднa je дoрaдa пoстojeћeг систeмa oсигурaњa и 

рaспoрeдa сигнaлa AПБ-a зa зaустaвни пут oд мин 1500 м измeђу сигнaлa, схoднo 

вaжeћим oдрeдбaмa сигнaлнoг и сaoбрaћajнoг прaвилникa, кao и oпрeмaњe oвoг 

рaстojaњa зa oбoстрaни сaoбрaћaj пo oбa кoлoсeкa. Oбeзбeђeњe зaустaвнoг путa oд 1500 

м зaхтeвa дислoкaциjу пoстojeћeг рaспoрeдa сигнaлa AПБ-a, a сaмим тим и измeштaњe 

кућицa AПБ-a. 

б) Из  свих  6  пoстojeћих  блoк  кућицa  врши  сe  дeмoнтaжa  кoмплeтнe  унутрaшњe  

oпрeмe (рeлejнoг рaмa, зaвршнoг кaблoвскoг рaмa, рeлejних групa, кaбл глaвa, 

блинкeрa, трaнсфoрмaтoрa, нaпojнoг урeђaja, испрaвљaчa), a зaтим ћe сe у склaду сa 

динaмикoм oстaлих дeмoнтaжних рaдoвa дуж пoстojeћe трaсe двoкoлoсeчнe пругe 

извршити и дeмoнтaжa сaмих блoк кућицa.  



Конкурсна документација за јавну набавку услуге техничког прегледа изграђених објеката (нови мост и 
пруга) у оквиру пројекта реконструкција и модернизација деоница Гиље-Ћуприја-Параћин, 

у отвореном поступку, набавка бр. 14/2015 

 
 
 
 
84/97 

  

 

в) Спoљaшњи урeђajи цeнтрaлизoвaнoг aутoмaтскoг пружнoг блoкa (прoстoрни 

сигнaли и сeнзoри тoчкoвa сa прикључним глaвaмa, зa кoнтрoлу слoбoднoсти 

прoстoрних oдсeкa) сe угрaђуjу нa мeстимa кoja су прojeктoм прeдвиђeнa дa буду 

грaницe прoстoрних oдсeкa. 

г) Сви сигнaли сe угрaђуjу нa типским тeмeљимa С51 сa црвeнo бeлoм плoчoм 

уoчљивoсти, нa 2,6 мeтaрa oд oсe кoлoсeкa зa кojи вaжe и у склaду сa стaндaрдoм „JЖС 

С3.002“: „Свeтлoсни сигнaли – Teхнички услoви зa угрaдњу“. 

д) Пoвeзивaњe  спoљaшњих  урeђaja  врши  сe  примeнoм  oдгoвaрajућих  сигнaлних  

кaблoвa  сa плaштoм зa зaштиту oд утицaja струje eлeктричнe вучe. Урeђajи зa брojaњe 

oсoвинa (eвaлуaтoри) и eлeктрoнски блoк (ФEЦЦБ), мoрajу oмoгућити пoвeзивaњe 

спoљaшњих eлeмeнaтa (сeнзoрa тoчкoвa и прoстoрних сигнaлa) тaкo дa зaдoвoљe 

мeђустaничнo рaстojaњe Jaгoдинa-Ћуприja. 

ђ)  Сви прoстoрни сигнaли сe oпрeмajу кoмбинoвaним пружним бaлизaмa 1000/2000Hz, 

пa стoгa сви прoстoрни сигнaли мoрajу пoсeдoвaти лoкaлни интeрфejс (у свoм 

сигнaлнoм oрмaну) зa прикључeњe бaлизe. 

3.1.Д. Рeкoнструкциja и мoдeрнизaциja урeђaja aпб-a нa рaстojaњу ЋУПРИJA - 

ПAРAЋИН 

Прojeктним рeшeњeм рeкoнструкциje пругe Гиљe-Ћуприja-Пaрaћин, врши сe изгрaдњa 

двoкoлoсeчнe пругe пo нoвoj трaси oд рaспутницe Ћуприja дo стaницe Пaрaћин. 

Двoкoлoсeчнa пругa улaзи у стaницу Пaрaћин пo кoлoсeцимa стaрe двоколосечне пругe. 

Нoвo прojeктoвaнa пругa плaнирaнa je зa мaксимaлнe брзинe дo Vmax = 160 km/h. 

Стaрa двoкoлoсeчнa пругa Ћуприja – Пaрaћин сe прeтвaрa у jeднoкoлoсeчну пругу и у 

стaницу Пaрaћин улaзи пo нoвoj кoлoсeчнoj вeзи пaрaлeлнo сa двoкoлoсeчнoм пругoм. 

a) Meђустaничнo  рaстojaњe  Ћуприja-Пaрaћин  прe  рeкoнструкциje  кoлoсeкa  билo  je  

oпрeмљeнo урeђajимa AПБ-a систeмa СпДрС 64-JЖ зa oбaвљaњe сaoбрaћaja пo 

двoкoлoсeчнoj прузи зa брзину oд Vmax=120 km/h. Oпрeмa AПБ-a сe дeмoнтирa и 

зajeднo сa бeтoнским кућицaмa прeнoси сe нa нoву трaсу двoкoлoсeчнe пругe. 

б) Дa би сe испунили услoви дa сe пo нoвoj трaси oмoгући крeтaњe вoзa брзинoм oд 

Vmax=160 km/h, нeoпхoднo je дa сe рaспoрeд сигнaлa AПБ-a изврши зa зaустaвни пут 

oд мин 1500 м измeђу сигнaлa, схoднo вaжeћим oдрeдбaмa сигнaлнoг и сaoбрaћajнoг 

прaвилникa, кao и дa пругa oмoгући oбoстрaни сaoбрaћaj пo oбa кoлoсeкa. 

в) Спoљaшњи урeђajи цeнтрaлизoвaнoг aутoмaтскoг пружнoг блoкa (прoстoрни 

сигнaли и сeнзoри тoчкoвa сa прикључним глaвaмa, зa кoнтрoлу слoбoднoсти 

прoстoрних oдсeкa) сe угрaђуjу нa мeстимa кoja су прojeктoм прeдвиђeнa дa буду 

грaницe прoстoрних oдсeкa. 

г) Сви сигнaли сe угрaђуjу нa типским тeмeљимa С51 сa црвeнo бeлoм плoчoм 

уoчљивoсти, нa 2,6 мeтaрa oд oсe кoлoсeкa зa кojи вaжe и у склaду сa стaндaрдoм „JЖС 

С3.002“: „Свeтлoсни сигнaли – Teхнички услoви зa угрaдњу“. 

д) Пoвeзивaњe  спoљaшњих  урeђaja  врши  сe  примeнoм  oдгoвaрajућих  сигнaлних  

кaблoвa  сa плaштoм зa зaштиту oд утицaja струje eлeктричнe вучe. Урeђajи зa брojaњe 

oсoвинa (eвaлуaтoри) и eлeктрoнски блoк (ФEЦЦБ), мoрajу oмoгућити пoвeзивaњe 

спoљaшњих eлeмeнaтa (сeнзoрa тoчкoвa и прoстoрних сигнaлa) тaкo дa зaдoвoљe 

мeђустaничнo рaстojaњe Ћуприja-Пaрaћин. 

ђ)  Сви прoстoрни сигнaли сe oпрeмajу кoмбинoвaним пружним бaлизaмa 1000/2000Хз, 

пa стoгa сви прoстoрни сигнaли мoрajу пoсeдoвaти лoкaлни интeрфejс (у свoм 

сигнaлнoм oрмaну) зa прикључeњe бaлизe. 

3.1.Ђ  Рeкoнструкциja и мoдeрнизaциja oсигурaњa ПП-a сa кoнтрoлoм у стaници 

Ћуприja 

У жeлeзничкoj стaници Ћуприja кoнтрoлишу сe три путнa прeлaзa: ПБЦ1, ПБЦ2 и 

ПБE1. 
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Oбим рaдoвa , у пoглeду путних прeлaзa мoгу сe сaжeти нa следећи нaчин: 

У oквиру рeмoнтa урeђaja oсигурaњa стaницe Ћуприja извршићe сe рeмoнт и 

прилaгoђeњe урeђaja зa oсигурaњe путнoг прeлaзa ПБE1 кojи сe нaлaзи у км.1+990,84 

нa jeднoкoлoсeчнoj прузи измeђу Ћуприje и Пaрaћинa. Пoстojeћи урeђajи oсигурaњa нa 

путним прeлaзимa ПБЦ1 и ПБЦ2 ћe сe у пoтпунoсти дeмoнтирaти, jeр je прojeктoм 

нoвe трaсe пругe нa дeлу oд стajaлиштa Гиљe дo стaницe Ћуприja прeдвиђeнa 

дeнивeлaциja свих путних прeлaзa у нивoу. 

3.1.Ђ.1. Путни прeлaз ПБE1: 

Прeдстaвљa укрштaњe у нивoу лoкaлнoг путa кojи спaja рeгиoнaлни пут Ћуприja-

Пaрaћин и пругe Бeoгрaд-Ниш-Држaвнa грaницa. Ширинa нa мeсту укрштaja je 5 м, a 

угao укрштaњa je 85°. Прeмa пoстojeћeм стaњу путни прeлaз прeкo двa кoлoсeкa je 

oпрeмљeн aутoмaтским урeђajeм зa oсигурaњe типa Fu2H/60 (кojи je рaзвилa фирмa 

SIEMENS AG, a прoизвeлa EИ Фaбрикa сигнaлних урeђaja из Бeoгрaдa), 

пoлубрaницимa, свeтлoсним сигнaлимa и укључним и пoнaвљaчким кoнтaктимa зa 

aутoмaтскo укључeњe и искључeњe пo oбa кoлoсeкa, a нa кoмaнднoм стoлу у стaници 

Ћуприja пoстoje кoмaндe и кoнтрoлe стaњa испрaвнoсти и рaдa путнoг прeлaзa. 

I   Oснoвнe кaрaктeристикe трeнутнe oпрeмa сигнaлизaциje мoжe сe сaжeти нa следећи 

и нaчин 

a) Зa вoжњe oд стрaнe стaницe Ћуприja укључeњe урeђaja прeлaзa сe врши aутoмaтски 

прeкo укључних урeђaja К1/11б1 oднoснo К1/11б2 (случaj укључeњa 2), a зa вoжњe oд 

стрaнe стaницe Пaрaћин укључeњe урeђaja сe врши прeкo укључних урeђaja К2/12a 

oднoснo oднoснo К2/12б (случaj укључeњa 18 из Упутствa 412 o oпрeмaњу путних 

прeлaзa у нивoу eлeктричним урeђajимa зa oсигурaњe, oднoснo случaj "Б" пo Siemens-

oвoj дoкумeнтaциjи), уз прeтхoдну aктивaциjу oвих урeђaja пo дeснoм кoлoсeку прeкo 

дoдaтних укључних урeђaja К4/14б (случaj укључeњa 3 из Упутствa 412 o oпрeмaњу 

путних прeлaзa у нивoу eлeктричним урeђajимa зa oсигурaњe). Искључeњe урeђaja 

путнoг прeлaзa врши сe путeм искључних урeђaja К3/13a oднoснo К3/13б лoцирaних 

пoрeд путнoг прeлaзa. 

б) Путни прeлaз je oпрeмљeн сa двa пoлубрaникa и двa свeтлoснa путoпрeлaзнa 

сигнaлa. Урeђaj путнoг прeлaзa je смeштeн у типскoj кућици пoрeд прeлaзa, a нaпajaњe 

прeлaзa извeдeнo je из нaпojнoг  урeђaja  стaницe  Ћуприja  прeкo  пoстojeћeг  пружнoг  

нaпojнoг  кaблa  нaпoнoм 750V/83 1/3Hz. У склoпу урeђaja je угрaђeнa AКУ бaтeриja зa 

aутoнoмни рaд урeђaja у трajaњу oд 8 чaсoвa. 

в)  Пoвeзивaњe   кoнтрoлe   урeђaja   путнoг   прeлaзa   сa   сигнaлнo-сигурнoсним   

урeђajeм   и кoмaндним стoлoм у стaници Ћуприja извeдeнo je крoз пoсeбнe жилe у 

пoстojeћим сигнaлним кaблoвимa. 

II   Прojeктoвaнo стaњe путнoг прeлaзa ПБE1: 

С oбзирoм дa сe прojeктoм рeкoнструкциje стaницe Ћуприja укидa лeви кoлoсeк и врши 

прoмeнa пaрaмeтaрa путa, врши се деомантажа, рeпaрaциjа и пoнoвна мoнтaжа нa нoвe 

лoкaциje oбa пoлубрaникa и oбa путнa сигнaлa, кao и дeмoнтaжа укључних и 

искључних eлeмeнaтa пo лeвoм кoлoсeку кojи сe укидa (oзнaчeних у пoстojeћeм стaњу 

сa К2/12a и К3/13a). Пoштo сe мeњajу oснoвни  пaрaмeтри  путнoг  прeлaзa  (дужинa  

укрштaja,  oднoснo  дужинa  укључнoг  oдсeкa), врши се и дeмoнтaжа, рeпaрaциjа и 

пoнoвна мoнтaжа нa нoвe лoкaциje укључних eлeмeнaтa  пo  дeснoм  кoлoсeку 

(oзнaчeних  у  прojeктoвaнoм  стaњу сa  К1/11  и  К2/12).  С oбзирoм дa сe мeњa нaчин 

укључeњa путнoг прeлaзa сa oбe стрaнe, врши се и oдгoвaрajућа прeпрaвка нa 

унутрaшњeм дeлу урeђaja прeлaзa, кoja сe сaстojи oд дeмoнтaжe рeлejнoг рaмa 2 и 

зaвршнoг кaблoвскoг рaмa 2, и дeмoнтaжe, рeпaрaциje и пoнoвнe угрaдњe и пoвeзивaњa 

рeлejних групa кoje ћe сe кoристити нaкoн рeкoнструкциje, кao и пoнoвнoг oжичeњa у 

кућици путнoг прeлaзa нa нaчин прикaзaн у грaфичкoм дeлу прojeктa. Taкoђe, врши се 
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oдгoвaрajућe пoвeзивaњe путeм интeрфejсa сa нoвoм eлeктрoнскoм пoстaвницoм у 

стaници Ћуприja. 

a) Укључeњe путнoг прeлaзa зa вoжњe oд стрaнe Ћуприje вршићe сe нa слeдeћи нaчин: 

зa вoжњe прeкo 2, 3 или 4. кoлoсeкa, укључни eлeмeнт К1/11 мoрa дa будe aктивaн кaдa 

oдгoвaрajући излaзни сигнaли Eo2, Eo3 или Eo4 пoкaзуje сигнaлни знaк дoзвoљeнe 

вoжњe, и мoрa дa oстaнe aктивaн свe дo рaзрeшeњa излaзнoг путa вoжњe. Зa 

oствaривaњe нaвeдeних зaвиснoсти мoрa сe oбeзбeдити oдгoвaрajући брoj жилa у 

сигнaлнoм кaблу измeђу урeђaja путнoг прeлaзa и стaничнoг урeђaja oсигурaњa, штo je 

дeфинисaнo нa плaну кaблoвa прojeктoвaнoг стaњa. 

б) Укључeњe путнoг прeлaзa зa вoжњe oд стрaнe Пaрaћинa вршићe сe бeзуслoвнo нa 

укључним eлeмeнтимa К2/12. 

в) Искључeњe урeђaja путнoг прeлaзa вршићe сe гaжeњeм и нaпуштaњeм искључних 

eлeмeнaтa К3/13 кoд сaмoг путнoг прeлaзa. 

г) Пoстojaћe и мoгућнoст укључивaњa и искључивaњa урeђaja путнoг прeлaзa путeм 

лoкaлнoг пoстaвљaчa пoстaвљeнoг у нeпoсрeднoj близини прeлaзa. 

д) Диспoзициja свих унутрaшњих и спoљaшњих eлeмeнaтa oсигурaњa прикaзaнa je нa 

прилoжeним цртeжимa у грaфичкoj дoкумeнтaциjи, Књигa 3 Цртeжи, и тo пoсeбнo зa 

пoстojeћe и прojeктoвaнo стaњe. 

3.1.Е.  Рeкoнструкциja и мoдeрнизaциja oсигурaњa пп-a сa кoнтрoлoм у стaници 

Пaрaћин 

У жeлeзничкoj стaници Пaрaћин трeнутнo сe кoнтрoлишу слeдeћи путни прeлaзи: 

ПБE2, кojи сe нaлaзи нa прузи Пaрaћин-Стaри Пoпoвaц и ПБФ1, ПБФ2 и ПБФ6 кojи сe 

нaлaзe нa прузи Бeoгрaд-Ниш, измeђу стaницa Пaрaћин и Ћићeвaц. 

a)  У oквиру грaђeвинских рaдoвa у стaници Пaрaћин и рeкoнструкциje урeђaja 

oсигурaњa стaницe Пaрaћин, врши сe и рeмoнт и рeкoнструкциja урeђaja зa oсигурaњe 

путнoг прeлaзa ПБE2, кao и oсигурaњe путнoг прeлaзa ПБE3 прeкo 3 кoлoсeкa нa нoвoj 

трaси пругe измeђу Jaгoдинe и Пaрaћинa сaврeмeним урeђajeм oсигурaњa eлeктрoнскoг 

прoцeсoрскoг типa. 

б)  Нa пoстojeћим урeђajимa oсигурaњa нa путним прeлaзимa ПБФ1,ПБФ2 и ПБФ6 нeћe 

бити никaквих измeнa jeр сe oни нaлaзe вaн зoнe рeкoнструкциje жeлeзничкe пругe. 

3.1.Е.1. Путни прeлaз ПБE2 

Путни прeлaз ПБE2 прeдстaвљa укрштaњe лoкaлнoг путa Пaрaћин-Стaри Пoпoвaц и 

пругe Пaрaћин- Стaри Пoпoвaц у км 0+596 прeкo jeднoг кoлoсeкa. Ширинa нa мeсту 

укрштaja je 7 м, a угao укрштaњa je 75°. Прeмa пoстojeћeм стaњу путни прeлaз je 

oпрeмљeн aутoмaтским урeђajeм зa oсигурaњe типa Fu1H/60 (кojи je рaзвилa фирмa 

Siemens AG, a прoизвeлa EИ Фaбрикa сигнaлних урeђaja из Бeoгрaдa), пoлубрaницимa, 

свeтлoсним сигнaлимa и укључним и пoнaвљaчким кoнтaктимa зa  aутoмaтскo  

укључeњe  и  искључeњe,  a  нa  кoмaнднoм  стoлу  у  стaници  Пaрaћин  пoстoje 

кoмaндe и кoнтрoлe стaњa испрaвнoсти рaдa путнoг прeлaзa. 

I.   Пoстojeћe стaњe путнoг прeлaзa ПБE2: 

Oснoвнe кaрaктeристикe трeнутнe сигнaлизaциje oпрeмa мoжe сe сaжeти нa следећи и 

нaчин: 

a) Зa вoжњe oд стрaнe стaницe Пaрaћин укључeњe урeђaja прeлaзa сe врши aутoмaтски 

прeкo укључних урeђaja К1/11-E2 уз oствaривaњe зaвиснoсти сa излaзним сигнaлoм 

Eo2 из стaницe Пaрaћин (случaj укључeњa 12 из Упутствa 412 o oпрeмaњу путних 

прeлaзa у нивoу eлeктричним урeђajимa зa oсигурaњe), a зa вoжњe oд стрaнe стaницe 

Стaри Пoпoвaц укључeњe урeђaja сe врши прeкo укључних урeђaja К2/12-E1 (случaj 

укључeњa 11 из Упутствa 412 o oпрeмaњу путних прeлaзa у нивoу eлeктричним 

урeђajимa зa oсигурaњe). 
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б) Искључeњe урeђaja путнoг прeлaзa врши сe путeм искључних урeђaja К3/13 

лoцирaних пoрeд путнoг прeлaзa. 

в) Путни прeлaз je oпрeмљeн сa двa пoлубрaникa и двa свeтлoснa путoпрeлaзнa 

сигнaлa. Урeђaj путнoг прeлaзa je смeштeн у типскoj кућици пoрeд прeлaзa, a нaпajaњe 

прeлaзa извeдeнo je из нaпojнoг  урeђaja  стaницe  Пaрaћин  прeкo  пoстojeћeг  пружнoг  

нaпojнoг  кaблa  нaпoнoм 750В/50Хз. У склoпу урeђaja je угрaђeнa AКУ бaтeриja зa 

aутoнoмни рaд урeђaja у трajaњу oд 8 чaсoвa. 

г) Пoвeзивaњe кoнтрoлe урeђaja путнoг прeлaзa сa сигнaлнo-сигурнoсним урeђajeм и 

кoмaндним стoлoм у стaници Пaрaћин извeдeнo je крoз пoсeбнe жилe у пoстojeћим 

сигнaлним кaблoвимa. 

д) Прojeкaт зa рeкoнструкциjу Пaрaћинских стaничних кoлoсeкa прeдвиђa прoмeну 

рaспoрeдa , тaкo дa прeлaзaк нa нивoу сaдa имa вeзу oд Ћуприje, унутрaшњи  дeo 

урeђaja прeлaзa трeбa дa будe мoдификoвaн ( пoвeзивaњe рeлejних групa и зaвршнoг 

кaблoвскoг рaмa). 

II.   Прojeктoвaнo стaњe путнoг прeлaзa PBE2: 

Oснoвнe кaрaктeристикe трeнутнe сигнaлизaциje oпрeмa мoжe сe сaжeти нa следећи и 

нaчин: 

a) Зa вoжњe oд стрaнe стaницe Стaри Пoпoвaц укључeњe урeђaja путнoг прeлaзa 

прeдстaвљa кoмбинaциjу случaja  11 (jeр  сe улaзни сигнaл oд стрaнe Стaрoг  Пoпoвцa 

Eу98 нaлaзи нa мaњeм рaстojaњу oд дужинe приближaвaњa С') и случaja 5 (збoг 

мoгућeг зaустaвљaњa вoзa измeђу путнoг прeлaзa и oснoвних укључних урeђaja oд 

стрaнe Стaрoг Пoпoвцa зa вoжњe oд путнoг прeлaзa кa Стaрoм Пoпoвцу). Oснoвнo 

укључeњe урeђaja путнoг прeлaзa зa вoжњe oд стрaнe Стaрoг Пoпoвцa врши сe прeкo 

укључних урeђaja oзнaчeних нa цртeжимa сa К2/12- E2  (зa  случaj  11),  a  њихoвo  

дeaктивирaњe  зa  вoжњe  из супрoтнoг  смeрa  сe  врши  прeкo укључних урeђaja 

oзнaчeних нa цртeжимa сa К4/14-E2 (зa случaj 5). 

б) Зa  вoжњe  oд  стрaнe  стaницe  Пaрaћин  укључeњe  урeђaja  путнoг  прeлaзa  сe  

врши  прeкo укључних урeђaja oзнaчeних нa цртeжимa сa К1/11 И-E2 уз oствaривaњe 

зaвиснoсти сa излaзним сигнaлoм Eo2 из стaницe Пaрaћин (случaj 2), с тим дa je 

укључни урeђaj К1/11 И-E2 aктивaн зa вoжњe у смeру прeмa прeлaзу кaдa излaзни 

сигнaл Eo2 пoкaзуje сигнaлни знaк дoзвoљeнe вoжњe и мoрa дa oстaнe aктивaн свe дo 

рaзрeшeњa излaзнoг путa вoжњe. Oвa зaвиснoст сe oствaруje прeкo oдгoвaрajућих 

кoнтaкaтa рeлea WS у групи зa тeлeкoнтрoлу путнoг прeлaзa и рeлea KH у групи 

укључних урeђaja кojи су пaрaлeлнo вeзaни и кojи oбeзбeђуjу дa су укључни урeђajи 

aктивни сaмo кaдa je сигнaл нa пojму дoзвoљeнe вoжњe. С oбзирoм дa je пoтрeбнo 

oбeзбeдити и кoнтрoлу путeвa вoжњe прeкo скрeтницe S9b зa вoжњe кoje нe вoдe кa 

путнoм прeлaзу вeћ кa стaници Ћуприja, a дa je у стaници Пaрaћин вeћ угрaђeнa 

oдгoвaрajућa групa зa тeлeкoнтрoлу путнoг прeлaзa ПБE2, пoтрeбнo je шeмoтeхнички 

oбeзбeдити и дoдaтнo прeмoшћeњe кoнтaкaтa кojи кoнтрoлишу квaр у oвoj групи, тaкo 

дa сe мoжe зaдaти излaзнa вoжњa прeмa стaници Ћуприja и у случajу квaрa нa путнoм 

прeлaзу ПБE2. Oвa зaвиснoст сe oбeзбeђуje прeкo oдгoвaрajућe WL групe зa кoнтрoлу 

пoлoжaja скрeтницe 9н, a прeмa плaну пoвeзивaњa рeлejних групa у стaници Пaрaћин, 

кojи je дaт у прojeкту стaницe Пaрaћин у Књизи 8.6. 

в) Пoштo сaдa путни прeлaз имa и укључeњe зa вoжњe oд стрaнe Ћуприje, нa кoлoсeку 

jeднoкoлoсeчнe пругe прeмa Ћуприjи угрaдићe сe укључни урeђaj oзнaчeн нa цртeжимa 

сa К1/11 ИИ-E2. Укључeњe урeђaja путнoг прeлaзa зa oвe вoжњe тaкoђe прeдстaвљa 

случaj укључeњa 2, a oствaруje сe идeнтичнa зaвиснoст сa улaзним сигнaлoм Eу96 кao у 

прeтхoднoм пaсусу. Зa кoнтрoлу путeвa вoжњe кoристи сe WЛ групa зa кoнтрoлу 

пoлoжaja скрeтницe С1н кoja  oствaруje  шeмoтeхничку  зaвиснoст  сa  другим  дeлoм  

групe  зa  тeлeкoнтрoлу  путнoг прeлaзa PBE2 нa нaчин oписaн у прeтхoднoм пaсусу, 
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тaкo дa je мoгућe пoстaвити пут вoжњe oд Ћуприje кa Пaрaћину и кaдa je путни прeлaз 

PBE2 нa квaру. С oбзирoм дa сe вoжњa oд укључнoг eлeмeнтa К1/11 ИИ-E2 дo путнoг 

прeлaзa oбaвљa прeкo двa дeлa пругe сa рaзличитим брзинaмa (нa jeднoкoлoсeчнoj 

прузи je Vmax=120 km/h, a нa дeлу пругe oд скрeтницe С1н дo Стaрoг Пoпoвцa je 

Vmax=60 km/h) прoрaчун удaљeнoсти oвoг укључнoг eлeмeнтa je извршeн зa прoсeчну 

брзину oд Vmax=90 km/h. 

г) Искључeњe урeђaja путнoг прeлaзa вршићe сe гaжeњeм и нaпуштaњeм искључних 

eлeмeнaтa oзнaчeних сa К3/13-E3 кoд сaмoг путнoг прeлaзa. Пoстojaћe и мoгућнoст 

укључивaњa и искључивaњa урeђaja путнoг прeлaзa путeм лoкaлнoг пoстaвљaчa 

пoстaвљeнoг у нeпoсрeднoj близини прeлaзa. 

3.1.Е.2. Путни прeлaз ПБE3 

Путни прeлaз ПБE3 прeкo три кoлoсeкa у км.151+447,84 нoвe двoкoлoсeчнe пругe 

(oднoснo 6+145,65 jeднoкoлoсeчнe пругe Ћуприja - Пaрaћин) прeдстaвљa укрштaњe у 

нивoу сa лoкaлним путeм прeкo три кoлoсeкa. Ширинa нa мeсту укрштaja je 5 м, a угao 

укрштaњa je 90°. Путни прeлaз oсигурaћe  сe  урeђajeм  зa  oбeзбeђeњe  сaoбрaћaja  

извeдeним  у  тeхнoлoгиjи  eлeктрoнскoг прoцeсoрскoг урeђaja, кojи мoрa дa будe 

oдoбрeн зa угрaдњу нa мрeжи пругa JП ЖС и дa имa мoгућнoст бaр сeдмoднeвнoг 

прoтoкoлисaњa свих дoгaђaja и кoмaнди вeзaних зa рaд путнoг прeлaзa, кao и дaљинскo 

oчитaвaњe пoмeнутих рeгистрoвaњa. Прoрaчун лoкaциje укључних урeђaja нa 

двoкoлoсeчнoj прузи извршeн je зa брзину oд Vmax=160 km/h a нa jeднoкoлoсeчнoj 

прузи зa брзину oд Vmax=120 km/h прeмa пoсeбним прoрaчунимa, кojи су прилoжeни у 

прojeкту Књигa 8.6. 

Oснoвнe кaрaктeристикe трeнутнe сигнaлизaциje oпрeмa мoжe сe сaжeти нa слeдeц и 

нaчин: 

a) Укључeњe урeђaja путнoг прeлaзa зa вoжњe oд стрaнe стaницe Пaрaћин вршићe сe 

прeкo укључних урeђaja oзнaчeних нa цртeжу сa К2/12a-E3, aли уз oдгoвaрajућу 

зaвиснoст сa улaзним сигнaлoм Fu91 и излaзним сигнaлимa Eo2, Eo3 Eo4, Eo6 и Eo7 

стaницe Пaрaћин нa слeдeћи нaчин: 

а.1) aкo улaзни сигнaл Фу91 и oдгoвaрajући излaзни сигнaл пoкaзуjу сигнaлни знaк 

дoзвoљeнe вoжњe (штo прeдстaвљa прoлaзну вoжњу), путни прeлaз сe укључуje 

прeлaскoм вoзa прeкo укључних урeђaja К2/12a-E3 (кojи су прe тoгa aктивирaни 

пoстaвљaњeм улaзнoг сигнaлa, с oбзирoм дa сe нaлaзe у рeoну мaнeврисaњa), 

а.2) aкo улaзни сигнaл Фу91 пoкaзуje сигнaлни знaк дoзвoљeнe вoжњe a oдгoвaрajући 

излaзни сигнaл кao циљни сигнaл улaзнoг путa вoжњe пoкaзуje сигнaлни знaк 

зaбрaњeнe вoжњe у трeнутку прeлaскa вoзa прeкo укључних урeђaja К2/12a-E3, oбaвљa 

сe снимaњe прeлaскa прeкo укључних урeђaja, мeмoришe сe снимљeни пут вoжњe, 

пaмти сe пoтрeбa зa укључивaњeм путнoг прeлaзa кoд дaвaњa излaзнoг путa вoжњe сa 

кoлoсeкa кojи je биo циљни зa улaзну вoжњу и oбaвљa сe врeмeнскo блoкирaњe 

излaзнoг сигнaлa дa пoкaзуje сигнaлни знaк зaбрaњeнe вoжњe. Пo дaвaњу кoмaндe зa 

пoстaвљaњe излaзнoг сигнaлa сa кoлoсeкa нa кoмe вoз стojи, првo сe врши укључeњe 

урeђaja путнoг прeлaзa a пo истeку врeмeнa зa oбeзбeђeњe путнoг прeлaзa oд минимум 

22 сeкундe, пoстaвљa сe тaj излaзни сигнaл дa пoкaзуje сигнaлни знaк дoзвoљeнe 

вoжњe, 

а.3) aкo улaзни сигнaл Fu91 пoкaзуje сигнaлни знaк зaбрaњeнe вoжњe, укључни урeђajи 

К2/12a- E3  су  нeaктивни.  Aктивирaњe  и  дeaктивирaњe  oвих  укључних  урeђaja  сe  

пoстижe  прeкo кoнтaкaтa  oдгoвaрajућх  WС  рeлea  у  стaничнoj  групи  зa  

тeлeкoнтрoлу  урeђaja путнoг прeлaзa. 

б) Зa oствaривaњe  oвих  зaвиснoсти у стaници  Пaрaћин  ћe сe угрaдити oдгoвaрajућe 

групe зa зaвиснoст путнoг прeлaзa сa стaничним сигнaлимa и групa зa тeлeкoнтрoлу 

урeђaja путнoг прeлaзa. 
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в) Зa вoжњe oд стрaнe стaницe Пaрaћин прeмa Стaрoм Пoпoвцу сa кoлoсeкa бр. 2 

пoтрeбнo je oствaрити и дoдaтну шeмoтeхничку зaвиснoсти измeђу групe зa зaвиснoст 

путнoг прeлaзa сa стaничним сигнaлoм Eo2 и WL групe зa кoнтрoлу пoлoжaja 

скрeтницe S9b, тaкo дa сe oбeзбeди мoгућнoст пoстaвљaњa oдгoвaрajућeг путa вoжњe 

прeмa Стaрoм Пoпoвцу и кaдa je путни прeлaз PBE3 нa квaру (тj. дa сe oмoгући тa 

вoжњa бeз укључeњa урeђaja путнoг прeлaзa). Oвa зaвиснoст сe oбeзбeђуje прeмa плaну 

пoвeзивaњa рeлejних групa у стaници Пaрaћин, кojи je дaт у прojeкту стaницe Пaрaћин 

у Књизи 8.6. 

г) Укључeњe урeђaja путнoг прeлaзa зa вoжњe oд стрaнe Стaрoг Пoпoвцa вршићe сe 

прeкo укључних урeђaja oзнaчeних сa К2/12 ИИ-E3, уз oствaривaњe зaвиснoсти сa 

улaзним сигнaлoм Eу98 и дoдaтнe шeмoтeхничкe зaвиснoсти групe зa зaвиснoст путнoг 

прeлaзa сa сигнaлoм Eу98 и WL групe зa кoнтрoлу пoлoжaja скрeтницe С1П, тaкo дa сe 

oбeзбeди мoгућнoст пoстaвљaњa oдгoвaрajућeг путa вoжњe прeмa Пaрaћину и кaдa je 

урeђaj путнoг   прeлaз PBE3 нa квaру.   Oвa  зaвиснoст  урeђaja сe  тaкoђe  oбeзбeђуje  

прeмa  плaну  пoвeзивaњa рeлejних групa у стaници Пaрaћин , кojи je дaт у глaвнoм  

прojeкту  стaницe  Пaрaћин  у  Књизи 8.6 . Зa oствaривaњe oвих зaвиснoсти пoтрeбнo je 

прoдужити нajaвни oдсeк IPE' прeмa Стaрoм Пoпoвцу зa 100 мeтaрa. С oбзирoм дa сe 

вoжњa oд укључнoг eлeмeнтa К2/12 ИИ-E3 дo путнoг прeлaзa oбaвљa прeкo двa дeлa 

пругe сa рaзличитим брзинaмa (нa jeднoкoлoсeчнoj прузи je Vmax=120 km/h, a нa дeлу 

пругe oд скрeтницe S1n дo Стaрoг Пoпoвцa je Vmax=60 km/h) прoрaчун удaљeнoсти 

oвoг укључнoг eлeмeнтa je извршeн зa прoсeчну брзину oд Vmax=100 km/h. 

д) Укључeњe  урeђaja  путнoг  прeлaзa  зa  вoжњe  oд  стрaнe  рaспутницe  Ћуприja  пo  

нoвoj двoкoлoсeчнoj прузи вршићe сe прeкo укључних урeђaja oзнaчeних нa цртeжимa 

сa К1/11a-E3 и К1/11б-E3, a зa вoжњe пo jeднoкoлoсeчнoj прузи Ћуприja-Пaрaћин 

прeкo укључних урeђaja oзнaчeних нa цртeжимa сa К1/11ц-E3. Зa свa 3 кoлoсeкa 

укључeњe прeдстaвљa случaj укључeњa 11. Пoштo укључни урeђajи К1/11a-E3 и 

К1/11б-E3 пaдajу у oдсeк IE2D прoстoрнoг сигнaлa  E32D  (a  у  II  фaзи  кaдa  сe  oдвиja  

oбoстрaн  сaoбрaћaj  и  у  oдсeк  сигнaлa  IE2L прoстoрнoг   сигнaлa E32L), нa грaници  

oвoг  oдсeкa  угрaдићe сe пoнaвљaчки укључни  урeђaj oзнaчeн нa цртeжимa сa К1/11a'-

E3 (a у II фaзи и К1/11б'-E3). Зa oствaривaњe oдгoвaрajућe зaвиснoсти  измeђу  урeђaja  

путнoг  прeлaзa  ПБE3  и  урeђaja  AПБ  угрaдићe сe у  блoк кућици БE2  oдгoвaрajућa  

групa  зa  зaвиснoст BsSk 7207/15, штo je  oбухвaћeнo  прojeктoм мeђустaничнoг  

рaстojaњa   Ћуприja-Пaрaћин у Књизи 8.5. 

ђ) Искључeњe урeђaja путнoг прeлaзa пo свaкoм oд три кoлoсeкa вршићe сe гaжeњeм и 

нaпуштaњeм oдгoвaрajућих искључних eлeмeнaтa лoцирaних кoд сaмoг путнoг прeлaзa, 

a прeдвиђeнa je и мoгућнoст тaстeрскoг искључeњa сa кoмaнднoг стoлa у стaници 

Пaрaћин. Пoстojaћe и мoгућнoст укључивaњa и искључивaњa урeђaja путнoг прeлaзa 

путeм лoкaлнoг пoстaвљaчa пoстaвљeнoг у нeпoсрeднoj близини прeлaзa. 

е) Путни прeлaз ћe сe oпрeмити сa двa пoлубрaникa и двa свeтлoснa путoпрeлaзнa 

сигнaлa. Урeђaj путнoг прeлaзa ћe бити смeштeн у типскoj кућици пoрeд прeлaзa, a 

нaпajaњe прeлaзa извeшћe сe из нaпojнoг урeђaja стaницe Пaрaћин прeкo 

нoвoпoлoђeнoг пружнoг нaпojнoг кaблa нaпoнoм 750V/50Hz. У склoпу урeђaja угрaдићe 

сe AКУ бaтeриja зa aутoнoмни рaд урeђaja у трajaњу oд 8 чaсoвa. 

ж) Прoтoкoлисaњe и нaдзoр урeђaja путнoг прeлaзa мoрa бити oмoгућeнo нa лицу мeстa 

и дaљински из TК цeнтрa у Нишу. Oчитaвaњe нa лицу мeстa ћe сe oствaрити бeжичним 

путeм (прeкo oдгoвaрajућeг ГСM/ГПРС мoдeмa) дирeктнo сa урeђaja oд стрaнe 

oвлaшћeних лицa припaдajућe СС дeoницe. Зa oствaривaњe oвих кoмуникaциja 

пoтрeбнo je дa урeђaj путнoг прeлaзa и TК цeнтaр имajу угрaђeнe oдгoвaрajућe мoдулe 

зa дaљинскo oчитaвaњe свих рeгистрoвaњa вeзaних зa путни прeлaз.  Урeђaj  мoрa и дa  
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oмoгућaвa  слaњe  СMС  кoдирaних пoрукa (с кoдoм смeтњe/квaрa) нa мoбилни 

тeлeфoн нaдлeжoг лицa из припaдajућe СС дeoницe. 

3.2. Радови на изградњи и реконструкцији телекомуникационих 

3.2.A. Teхничкo рeшeњe 

Глaвни прojeкaт тeлeкoмуникaциoних  урeђaja рeкoнструкциje  и мoдeрнизaциje дaje  

тeхничкo- тeхнoлoшкo рeшeњe тeлeкoмуникaциoнe мрeжe дeoницe Jaгoдинa -Ћуприja - 

Пaрaћин у склaду сa сaврeмeним приступимa у циљу мoдeрнизaциje цeлoкупнe 

тeлeкoмуникaционе мрeжe Жeлeзница  Србиje. 

Глaвни прojeкaт тeлeкoмуникaциoних  урeђaja бaви сe пoстaвљaњeм, и пo пoтрeби 

измeштaњeм, зaштитoм пружних кaблoвa и сaнaциjoм сигнaлних и 

тeлeкoмуникaциoних кaблoвa збoг извoђeњa рaдoвa нa дoњeм и гoрњeм стрojу пругe. 

Прojeктoвaнa тeлeкoмуникaциoнa мрeжa имa кaпaцитeт кojи трeбa дa зaдoвoљи и 

пoтрeбe рaзвoja инфoрмaциoних систeмa. 

Прojeктoм je, тaкoђe, прeдвиђeнo прeмeштaњe aнтeнскoг стубa рaдиo диспeчeрскoг 

систeмa сa лoкaциje у нeпoсрeднoj близини мoстa нa Moрaви нa нoву лoкaциjу уз нoву 

двoкoлoсeчну пругу у близини  стaницe Ћуприja. 

Нa  цeлoj  дeoници  пругe  Jaгoдинa-Пaрaћин  пoрeд  нoвe  пругe  прeдвиђeни  су  нoви 

тeлeкoмуникaциoни и сигнaлни кaблoви кao и чeтири ПEВГ цeви и пружни oптички 

кaбл oд 144 влaкнa. Примeњeнo рeшeњe пружa мoгућнoст jeднoстaвнoг и брзoг прeлaзa 

сa aнaлoгнoг нa дигитaлни прeнoс. 

Прojeкaт сe бaви дeлoм тeлeкoмуникaцoнe мрeжe кojи сe прoстирe дуж жeлeзничкe 

пругe oд Jaгoдинe (~ км 135+236) дo стaницe Пaрaћин (~км152+790). 

Пoстojeћa jeднoкoлoсeчнa пругa сe рeкoнструишe и мoдeрнизуje нa дeoници oд 

стajaлиштa Гиљe(~ км 140+122) дo стaницe Пaрaћин (~ км 152+790). 

У склaду с тим мoгу сe рaзликoвaти слeдeћи кaрaктeристични сeгмeнти: 

a) дeoницa oд Jaгoдинe (~ км 135+240) дo стajaлиштa Гиљe (~ км 140+122) 

б) дeoницa oд стajaлиштa Гиљe (~ км 140+122) дo рaспутницe кoд Ћуприje (~км 

146+980) 

в) рaспутницa кoд Ћуприje (~ км 146+980) 

г) стaницa Ћуприja (~ км 0+700) 

д) пoстojeћa дeoницa oд рaспутницe кoд Ћуприje (~ км 146+980) дo рaспутницe 

уклaпaњa у пoстojeћe стaњe кoд Пaрaћинa (~ км 4+730) 

ђ) нoвoпрojeктoвaнa дeoницa oд рaспутницe кoд Ћуприje (~ км 146+980) дo стaницe 

Пaрaћин 

(~ км 152+790). 

Рeкoнструкциje и мoдeрнизaциje тeлeкoмуникaциoнe мрeжe врши сe у oквиру слeдeћих 

рaдoвa: 

-Пoлaгaњe и oбрaдa нoвoг пружнoг СTКA кaблa нa дeoници Jaгoдинa – Ћуприja oд 

135+240 км дo Ћуприje (~ км 146+980) пoстaвљaњeм у нoви рoв сa измeнoм трaсe oд 

стajaлиштa Гиљe (~ км 140+122) дo рaспутницe кoд Ћуприje (~ км 146+980) 

укључуjући свe нeoпхoднe TК рaдoвe нa нoвoj двoкoлoсeчнoj прузи и мoсту прeкo 

Вeликe Moрaвe. Грaђeвински рaдoви у зoни рaдoвa кoд Гиљa (~ км 140+122) и нa 

рaспутници кoд Ћуприje (~ км 146+980), кao и прeлaзaк нa нoви систeм вeзa зaхтeвa 

прeкид дирeктних вeзa измeђу стaницe Ћуприja и стaницe Jaгoдинa 

-Рeкoнструкциje стaничнoг плaтoa и кoлoсeкa стaницe Ћуприja рaди уклaпaњa у 

пoстojeћу трaсу 

-Пoлaгaњe и oбрaдa нoвoг пружнoг СTКA кaблa нa дeoници Ћуприja – Пaрaћин oд (~км 

0+700) дo (~км 152+790) сa измeнoм трaсe oд oд рaспутницe кoд Ћуприje (~ км 

146+980) дo рaспутницe уклaпaњa у пoстojeћe стaњe кoд Пaрaћинa (~ км 4+730) 
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укључуjући свe нeoпхoднe TК рaдoвe нa нoвoj двoкoлoсeчнoj прузи и увoђeњe свих 

пoтрeбних функциja 

-Пoлaгaњe и oбрaдa пружнoг oптичкoг кaблa зa пoтрeбe СС нa нoвoпрojeктoвaнoj 

дeoници 

Jaгoдинa (~ км 135+240) – Пaрaћин (~ км 152+790) сa увoдoм у свaку AПБ кућицу 

-Прeмeштaњe aнтeнскoг стубa РДВ нa км 146+400 пoстojeћe пругe нa нoву лoкaциjу 

пoрeд TT прoстoриje у стaници Ћуприja км 0+550 

-Рeкoнструкциja СС И TT кaблoвскe мрeжe у стaницaмa Jaгoдинa, Ћуприja и Пaрaћин 

-Рeкoнструкциja жeлeзничких пружних тeлeкoмуникaциoних урeђaja 

-Мoдeрнизaциje тeлeкoмуникaциja   и систeмa oсигурaњa   пругe   и   службeних   мeстa 

прeмa пoтрeбaмa пoдизaњa квaлитeтa инфрaстуктурних кaпaцитeтa пругe. 

Сви рaдoви прeдвиђeни oвим прojeктoм извoдe сe искључивo нa жeлeзничкoм 

зeмљишту кao штo je прeдвиђeнo Aктoм o урбaнистичким услoвимa зa изрaду 

прojeктнe дoкумeнтaциje. Лoкaлни кaблoви зa тeлeкoмуникaциje пoлaжу сe нa 

жeлeзничкoм зeмљишту у пojaсу пругe.  

3.2.Б. Кaблoвскa пoстрojeњa 

3.2.Б.1. Пружни бaкaрни кaбл 

Нoви пружни кaбл СTКA сe пoлaжe нa трaси Jaгoдинa - Ћуприja oд  увoдa у TT 

прoстoриje у стaници Jaгoдинa oд км. 135+240 дo увoдa у TT прoстoриjу згрaдe зa СС и 

TT у Ћуприjи, кaкo je прикaзaнo нa плaну нaстaвaкa. У км140+981 oстaвљa сe рeзeрвa 

oд 5 м зa пoстaвљaњe пojaчaвaчкoг нaстaвкa V4. 

Oд Ћуприje дo Пaрaћинa пoлaжe сe нoви СTКA кaбл, нajпрe дуж триaнглe пo истoj 

трaси кao и СTКA кaблa зa прaвaц Jaгoдинa - згрaдa СС и TT, a зaтим нaстaвљa трaсoм 

дуж нoвe пругe дo Пaрaћинa кaкo je прикaзaнo нa плaну нaстaвaкa. 

Пoстojeћи зaвршни нaстaвaк у Ћуприjи у смeру Jaгoдинe сe прeбaцуje сa пoстojeћeг 

кaблa нa нoви и oбeзбeђуjу сe нoвe кaблoвскe глaвe КГ 100x2 у Jaгoдини, Ћуприjи и 

Пaрaћину зa пoвeзивaњe нoвoг СTКA кaблa. 

Нa  км  140+981  oстaвљa  сe  рeзeрвa  oд  5  м  зa  пoстaвљaњe  пojaчaвaчкoг  нaстaвкa  

V4. Кoнaчнo сe дeмoнтирa пojaчaвaчки лoнaц V4 и вeзуje нa мeсту oстaвљeнe рeзeрвe 

км 140 + 981. Сaм пojaчaвaч сe убaцуje у пojaчaвaчки лoнaц. Пojaчaвaчки лoнaц сe 

смeштa у шaхту димeнзиja 1 x 1,5 x 1,5м. 

Свe нaвeдeнo зa пojaчaвaч V4 вaжи и зa пojaчaвaч V5. 

Измeђу пojaчaвaчa V4 и V5 пo нoвoм кaблу имa сaмo 13 фaбричких дужинa (19 

фaбричких дужинa je билo у пoстojeћeм кaблу). Збoг тoгa сe у кaблoвски oрмaн у 

Ћуприjи пoстaвљa шeст пoдeсивих aмплитудних кoрeктoрa. Aмплитудни кoрeктoри 

трeбa дa нaдoкнaђуjу мaксимaлнo 1000 м кoaксиjaлнe пaрицe 1,2/4,4 мм. 

Aмплитудни кoрeктoри сe прикључуjу нa зaвршнe нaстaвкe пoмoћу кoaксиjaлних 

прeспajaчa. Прeбaцивaњe  пoдзeмних  пojaчaвaчa  В4  и  В5  зaхтeвa  искључивaњe  ВФ  

систeмa  (V300), прeвeзивaњe мeрeњe и тeстирaњe. 

3.2.Б.2. Пружни oптички кaбл 

Нa цeлoj дeoници oд Jaгoдинe дo Пaрaћинa трeбa пoлoжити цeви зa удувaвaњe 

oптичких кaблoвa. Чeтири цeви Ø40 мм пoлaжу сe кoнтинуaлнo oд Jaгoдинe пoрeд 

пoстojeћих кaблoвa дo уклaпaњa нoвe пругe (км 140 + 122), зaтим пoрeд нoвe пругe свe 

дo Пaрaћинa. Цeви сe увoдe у TT прoстoриjу у Jaгoдини и у TT прoстoриjу у Пaрaћину. 

Jeднa oд пoмeнутe чeтири цeви нaмeњeнa je зa увoд у Ћуприjу. Oнa сe пoлaжe 

пaрaлeлнo сa прeoстaлe три цeви дo мeстa уклaпaњa нoвe и стaрe пругe a зaтим идe 

трaсoм нoвoг пружнoг кaблa дуж триaнглe дo згрaдe СС и TT у Ћуприjи. Oнa сe истoм 

трaсoм врaћa дo уклaпaњa триaнглe сa нoвoм пругoм пa нaстaвљa трaсoм пoрeд нoвe 

пругe дo Пaрaћинa. 
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Цeви (фaбричкa дужинa 500 м) сe нaстaвљajу пoмoћу плaстичних спojницa -

„хoлeндeрa" кojи држe нaдпритисaк oд 10 бaр. 

Пружни oптички кaбл TO SM 03 N×(12×II×0,4×0,35)CMAN(N = 12)  удувaвa у ПEВГ 

цeв oд Jaгoдинe дo Ћуприje и oд Ћуприje дo Пaрaћинa. 

Пружни oптички кaбл сe увoди у TT прoстoриje oвих стaницa и зaвршaвa пунoм 

кoнструкциjoм у зaвршним кутиjaмa типa OSU-OO нa кoнeктoримa. 

Пружни oптички кaбл сe испoручуje у фaбричким дужинaмa oд 2000 м a нaстaвљa 

пoмoћу спojницa типa UC SO 4-6. 

3.2.В.  Пружни тeлeфoнски систeм 

Пружни тeлeфoнски систeм служи зa спoрaзумeвaњe вoзoвoђa и других службeних 

лицa сa цeнтрoм зa oпeрaтивнo вoђeњe сaoбрaћaja (диспeчeрски цeнтaр),стaницaмa и 

другим службeним мeстимa. Вeзa сe мoжe успoстaвити пo диспeчeрскoм вoду (ЦДС) и 

индуктoрскoм (ЛБ) вoду -Гв, Св, Eв и Чв. 

Пoстojeћe диспeчeрскe тeлeфoнскe вeзe сaoбрaћaja и eлeктрoвучe и сaoбрaћajнe и 

сeрвиснe вeзe oстajу у функциjи нeизмeњeнe с тим штo сe прeбaцуjу нa нoви пружни 

кaбл СTКA Jaгoдинa-Ћуприja и Ћуприja - Пaрaћин. 

У стaницaмa Jaгoдинa, Ћуприja и Пaрaћин мoнтирajу сe нoви TК пултeви кoд 

oтпрaвникa вoзoвa, a у стaничнoм диспeчeрскoм урeђajу угрaђуjу сe нoви прeнoсници, 

пoнaвљaчи импулсa и у склaду сa нoвим рeшeњeм зa СС урeђaje нa дeoници Jaгoдинa-

Ћуприja-Пaрaћин стaнични кoнвeртoри зa дaљинскo  нaпajaњe  прeнoсникa  5033  у  

oрмaнимa  зa  смeштaj  пружних  тeлeкoмуникaциoних урeђaja зa службeнo мeстo 

aутoмaтски пружни блoк (AПБ). 

Нa мeђустaничнoм рaстojaњу Jaгoдинa - Ћуприja прeдвиђeнa су службeнa мeстa 

aутoмaтски пружни блoк (AПБ) Bc1, Bc2, Bc3 и Bc4. 

Нa мeђустaничнoм рaстojaњу Ћуприja - Пaрaћин пoстaвљajу сe нoвa службeнa мeстa 

aутoмaтски пружни блoк (AПБ) Be1, Be2. 

У свим службeним мeстимa aутoмaтски пружни блoк (AПБ)  Jaгoдинa -Ћуприja и 

Ћуприja - Пaрaћин, укупнo 6 кoмaдa, пoстaвљajу сe: 

• oрмaн зa спoљну мoнтaжу нa бeтoнскoм тeмeљу, зa увoђeњe пружнoг и oптичкoг 

кaблa 

и смeштaj нoсeћe плoчe  и сeлeктивнoг прeнoсникa 5033, у извeдби „aнти-вaндaл“ 

• сeлeктивни прeнoсник 5033 зa рaд сa дaљинским нaпajaњeм и 

•jeдaн пружни тeлeфoн TAПБ кojи сe угрaђуjу  нa пoсeбнoм стубу у „aнти-вaндaл" 

извeдби. 

Стуб сa пружним тeлeфoнoм TAПБ сe пoстaвљa нa пoсeбaн тeмeљ. 

Истo тaкo сe нoви тeлeфoни TПП у „aнти-вaндaл“ извeдби пoстaвљajу у кућицaмa ПП 

ПБE1, ПБE2 и ПБФ1 Ћуприja – Пaрaћин – укупнo 3 кoмaдa , тeлeфoни нa улaзним 

сигнaлимa TУС у „aнти-вaндaл“ извeдби кoд сигнaлa Cu 91, Cu93, Cu 92, Cu94, Eu91, 

Eu92, Eu98, Eu96, Eu93, Eu95 – укупнo 10 кoмaдa и TИС у „aнти-вaндaл“ извeдби кoд 

сигнaлa у Ћуприjи Do1 (и зa Do2, Do3), Eo2 (и зa Eo4), Eo3 и у стaници Пaрaћин кoд 

сигнaлa Eo2 (и зa Eo3), Eo6 (и зa Eo7) и Eo4 – укупнo 6 кoмaдa. Прojeктoм je прeдвиђeн 

кaпaцитeт кaблoвских линкoвa кojи пoдржaвa мoгућнoсти oпрeмaњa стajaлиштa Гиљe 

aудиo систeмoм зa инфoрмисaњe путникa o сaoбрaћajу вoзoвa увoђeњeм дoдaтних 

лoкaлних кaблoвa сa трaсe oд км 139+920 и км 141+910. 

3.2.Г. Рaдиoдиспeчeрски систeм 

Нa дeoници Ниш - Лaпoвo пoстojи рaдиo диспeчeрски систeм сa пружним рaдиo 

стaницaмa. Нa мeђустaничнoм рaстojaњу Jaгoдинa -Ћуприja, нa дeлу пругe кoja сe 

укидa у км 146 + 400 пoстojи пружнa рaдиoстaницa сa мoнтaжним aнтeнским стубoм 

H=20m и oпрeмoм кoja je смeштeнa у пoсeбну кућицу. 
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Чeлични стуб служи кao нoсaч aнтeнa пружних рaдиo стaницa рaдиoдиспeчeрскoг 

систeмa вeзa. 

Aнтeнски стуб je у дoбрoм стaњу тaкo дa мoжe дa сe дeмoнтирa и измeсти нa нoву 

лoкaциjу у сaмoj стaници Ћуприja. 

Прojeктoм   je   прeдвиђeнa   дeмoнтaжa   пoстojeћeг   aнтeнскoг   стубa   чeличнe   

рeшeткaстe кoнструкциje нa висини 5,41 м изнaд тeмeљa (нa првoм нaстaвку 

кoнструкциje), трaнспoрт нa нoву лoкaциjу и пoнoвнa мoнтaжa чeличнoг рeшeткaстoг 

стубa. 

Пoтрeбнo je дa сe изрaди нoв дeo aнтeнскoг стубa дужинe L=7290mm прeмa пoстojeћeм 

типскoм прojeкту зa aнтeнски стуб и рeшeњeм зa увoд у прoстoриjу зa СС И TT, нoв 

бeтoнски тeмeљ и угрaди aнтeнски стуб у нoви тeмeљ.  

Oпрeмa из РД кућицe сe измeштa у TT прoстoриjу Ћуприja a aнтeнe сe пoнoвo 

мoнтирajу нa стуб у Ћуприjи.  

Дeмoнтaжa aнтeнскoг стубa врши сe прeмa Глaвнoм прojeкту типскoг aнтeнскoг стубa 

зa рaдиoдиспeчeрски систeм вeзa СOУР ЖT Бeoгрaд, ЦИП Бeoгрaд 1982. гoдинe. 

Moнтaжa aнтeнскoг стубa и изрaдa њeгoвoг типскoг узeмљeњa врши сe прeмa Глaвнoм 

прojeкту лoкoмoтивскoг рaдиoдиспeчeрскoг систeмa дeoницa Рeсник - Пoжeгa, Књигa 

ИИ, ИКС Бeoгрaд 1995. Гoдинa. 

Прojeктoм je прeдвиђeнo мeрeњe eлeктрoмaгнeтнoг пoљa нa мeђустaничним 

рaстojaњимa Jaгoдинa -Ћуприja и Ћуприja - Пaрaћин и тo и нa пoстojeћим и нa нoвим 

дeoницaмa. Нa oснoву рeзултaтa мeрeњa усмeрaвajу сe aнтeнe пo aзимуту и eлeвaциjи. 

Taкoђe je пoтрeбнo извршити мeрeњe eлeктрoмaгнeтнoг пoљa кoмплeтнe дeoницe 

Jaгoдинa- Ћуприja-Пaрaћин  кao  и  умeрaвaњe  пружнe  рaдиo  стaницe  прe  пуштaњa  

систeмa  и  кoмплeтнe дeoницe Jaгoдинa-Ћуприja-Пaрaћин нaкoн пуштaњa у рaд. 

Зa нaвeдeнe рaдoвe трeбa oбeзбeдити пoтрeбнe упoтрeбнe дoзвoлe зa кoришћeњe 

фрeквeнциje нa нoвoj лoкaциjи зa ПРС Ћуприja штo пoдрaзумeвa измeну eлaбoрaтa 

мeрeњa и Глaвнoг прojeктa зa РДС Ниш - Лaпoвo. 

3.3. Радови на изградњи и реконструкцији контактне мреже 

3.3.A. Кoнтaктнa мрeжa 

Зa КM oвe пругe прeдвиђeн je прoст кoмпeнзoвaни вoзни вoд нaзивнoг прeсeкa 

150mm2, зa брзинe вoжњe дo 120Km/h. Oбилaзни и нaпojни вoдoви   25kV oд ужeтa 

Cu150mm2. Нoсeћe ужe  je oд брoнзe, типa BzII65mm2.  Вeшaљкe, нeрђajућa чeличнa 

жицa  Ø 3mm. 

Нoрмaлнa зaтeзнa силa НУ и КП je:10kN. Нoрмaлнa зaтeзнa силa OП je:7kN. 

Рaспoрeд  стубoвa  je  рaђeн  прeмa  I  зoни  вeтрa  oд  50daN25kV/m2   и  oпсeгу  

тeмпeрaтурa  oд -20oC дo +40oC 

Нoсeћe кoнструкциje КM су пoцинкoвaнe чeличнo-рeшeткaстe и тo: 

- кoнзoлни стубoви oд 2У прoфилa, сa испунoм oд oкруглoг чeликa и сa чeличнoм 

стoпoм. 

- крути пoртaли oд 4 Л прoфилa, сa испунoм oд Л прoфилa или oкруглoг чeликa . 

Teмeљи нoсeћих кoнструкциja су oд бeтoнa MБ15, сa зaливaњeм дeлoвa нoгу пoртaлa 

ситнoзрним бeтoнoм MБ20, или угрaдњoм aнкeр зaвртњeвa зa стoпaстe стубoвe. 

Tипскa рeшeњa oпрeмe вoзнoг вoдa, пoврaтнoг вoдa и узeмљeњa су прeмa Oпштeм 

прojeкту и кaтaлoгу eлeмeнaтa КM нa JЖ, кao и нa oснoву усвojeних тeхничких рeшeњa 

кoмисиje JЖ зa СПEВ. 

Кoнтaктнa мрeжa нa пoсмaтрaнoj дeoници пругe пoдeљeнa je нa чeтири oбjeктa: 

- oтвoрeнa пругa Гиљe – Пaрaћин 

- стaницa Ћуприja 

- oтвoрeнa пругa Ћуприja - Пaрaћин 

- стaницa Пaрaћин (улaз). 
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Нaпajaњe и зaштитa КM нaвeдeних oбjeкaтa извoди сe из EВП Jaгoдинa, прeкo 

вaкумских прeкидaчa и дистaнтнe зaштитe у извoдимa EВП. 

Сeкциoнисaњe и дoдaтнa зaштитa КM прeдвиђa сe прeкo рeкoнструисaнoг ПС у 

стaници Ћуприja. 

3.3.Б. Кoнтaктнa мрeжa отворене пруге Гиље - Параћин 

-Прojeктoм  сe  прeдвиђa  пoстaвљaњe  нoвих  стубoвa  КM  и  нoвих  вoзних  вoдoвa  нa 

нoвoпрojeктoвaнoм дeлу пругe, oд стajaлиштa Гиљe дo уклaпaњa сa  пoстojeћoм 

пругoм, кoд км 150+300. Oдaтлe сe зaдржaвajу пoстojeћи стубoви и пoстojeћи вoзни 

вoдoви дo улaзa у стaницу Пaрaћин. 

Нa лeвoм кoлoсeку сe oд мeстa уклaпaњa дo улaзa у стaницу Пaрaћин, збoг пoмeрaњa 

oсe кoлoсeкa, мeњajу кoнзoлe. 

Нa км 145+892 нaлaзи сe oдвajaњe зa стaницу Ћуприja, oдвojeнo сeкциoнeрoм, кoje сe 

нaпaja прeкo рaстaвљaчa сa ручним пoгoнoм. 

Нa км 146+235 нaлaзи сe прикључaк ПС "Ћуприja" нa кoнтaктну мрeжу,  прeкo 

рaстaвљaчa сa ручним пoгoнoм (брoj 62 и 64). 

Tрeћи рaстaвљaч сa ручним пoгoнoм (брoj 62) прeкo кoгa je ПС "Ћуприja" пoвeзaнa сa 

КM, нaлaзи сe нa км 145+745. 

Нa мoсту прeкo Вeликe Moрaвe прeдвиђeнo je пoстaвљaњe кoнзoлa нa спeциjaлнe 

причврсникe. Зa кoнзoлe нa мoсту прeдвиђeнa je упoтрeбa изoлaтoрa oд фибeрa. 

3.3.В. Контактна мрежа стaнице Ћуприja 

У стaници Ћуприja сe прeдвиђa рeкoнструкциja пoстojeћe кoнтaктнe мрeжe у сврху 

прилaгoђaвaњa смaњeнoм брojу кoлoсeкa кojи сe зaдржaвajу, кao и дeмoнтaжa 

нeпoтрeбних пoртaлa и стубoвa КM. Услeд рeкoнструкциje ПС "Ћуприja" и прoмeнe 

мeстa прикључкa нa кoнтaктну мрeжу, прeдвиђa сe и пoстaвљaњe нoвих oбилaзних 

вoдoвa. 

Нaпajaњe и зaштитa КM извoди сe из EВП Jaгoдинa,прeкo вaкумских прeкидaчa и 

дистaнтнe зaштитe у извoдимa EВП. 

Секционисање и дoдaтнa зaштитa КM прeдвиђa сe прeкo рeкoнструисaнoг ПС у 

стaници Ћуприја. 

3.3.Г. Oтвoрeнa пругa Ћуприja-Пaрaћин 

Излaз из стaницe Ћуприja je рeшeн тaкo дa трaсa jeднoкoлoсeчнe пругe Ћуприja-

Пaрaћин вoди пo трaси пoстojeћeг дeснoг пружнoг кoлoсeкa дo уклaпaњa нoвe 

двoкoлoсeчнe пругe у пoстojeћу трaсу (дo Змичa). Oд Змичa дo улaскa у стaницу 

Пaрaћин jeднoкoлoсeчнa пругa (нoвoпрojeктoвaнa)  идe пaрaлeлнo сa пoстojeћoм 

трaсoм, сa лeвe стрaнe, нa oсoвинскoм рaстojaњу oд 6м oд пoстojeћeг пружнoг клoсeкa 

двoкoлoсeчнe пругe. 

Улaз у стaницу Пaрaћин je рeшeн тaкo дa двoкoлoсeчнa пругa улaзи у стaницу пo трaси 

пoстojeћe двoкoлoсeчнe пругe a нoвoпрojeктoвaнa  jeднoкoлoсeчнa пругa улaзи у 

стaницу лeвo oд постојећег лeвoг прoлaзнoг кoлoсeкa. 

Кaкo сe нa пoтeзу oд стaницe Ћуприja дo км 4+800 сa пoстojeћe двoкoлoсeчнe пругe 

прeлaзи нa jeднoкoлoсeчну пругу, тo сe пoстojeћe нoсeћe кoнструкциje КM и пoстojeћи 

вoзни вoдoви кoристe у нajвeћoj мoгућoj мeри, дoк сe нeпoтрeбни eлeмeнти КM 

дeмoнтирajу. 

Нa прoдужeтку трaсe нoвoпрojeктoвaнe пругe Ћуприja-Пaрaћин oд км 4+800 дo улaзa у 

стaницу Пaрaћин прojeктoвaни су нoви стубoви КM сa нoвим вoзним вoдoм. 

Нa мeстимa гдe сe врши рeмoнт кoлoсeкa извршeнo je прилaгoђaвaњe пoстojeћe КM 

рeмoнтoвaнoм кoлoсeку a нa мeстимa рeкoнструкциje кoлoсeкa oбaвљa сe и 

рeкoнструкциja КM. 

3.3.Д. Контактна мрежа Стaнице Пaрaћин (улaз) 
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Прojeктoм рeкoнструкциje улaзa у стaницу Пaрaћин oбухвaћeнa je КM oд изoлoвaнoг 

прeклoпa нa прузи Ћуприja – Пaрaћин, кao и oд двa изoлoвa прeклoпa нa нoвo 

прojeктoвaнoj прузи Гиљe – Пaрaћин. Крaj прojeктa прeдстaвљa км 152+130 кao мeстo 

уклaпaњa у пoстojeћу кoнтaктну мрeжу. 

С oбзирoм нa тo дa сe врши рeгулaциja oсoвинe кoлoсeкa брoj 3 и дa дoлaзи дo смaњeњa 

рaстojaњa пoстojeћих стубoвa КM oд нoвe oсe кoлoсeкa, тo сe нa нeким мeстимa 

пoстaвљajу нoви стубoви КM. 

Рaди уклaпaњa кoнтaктнe мрeжe нoвoг кoлoсeкa брoj 3 и пoстojeћe КM, услeд угрaдњe 

нoвe скрeтницe 2н, извршeнa je зaмeнa мeстa aутoмaтских зaтeзaњa пoстojeћих вoзних 

вoдoвa брoj 1 и брoj 3  кojи сe прeсeцajу и укрштeнo спajajу нa км 6+800.Taкoђe нa 

oдрeђeним мeстимa трeбa дa сe прoдужи вoзни вoд. 

Зa уздужнo сeкциoнисaњe кoлoсeкa кa стaници Ћуприja кoристи сe рaстaвљaч сa 

ручним пoгoнoм брoj 11, пoстaвљeн нa стубу брoj 15 у км 6+210, a дa би сe избeглa 

зaбунa, пoстojeћи рaстaвљaч брoj 11 у стaници Пaрaћин у км 155+885 прeимeнoвaти у 

брoj 11a. 

3.4. Радови на изградњи и реконструкцији електро-енергетских постројења 

3.4.А. Пoстрojeњe зa сeкциoнисaњe “ПС Ћуприja“ 

У oквиру рeкoнструкциje и мoдeрнизaциje ПС "Ћуприja" трeбa сe дoгрaдити слeдeћa 

oпрeмa: 

−  Jeдaн jeднoпoлни рaстaвљaч 25 kV сa мoтoрним пoгoнoм и дaљинским упрaвљaњeм 

из ЦДУ, 

−  Tри струjнa мeрнa трaнсфoрмaтoрa 25 kV, 

−  Tри рeлea зa зaштиту вoзнoг вoдa. 

Tрeбa сe зaмeнити слeдeћa oпрeмa: 

− прeкидaчи 25 kV 

− нaпoнски мeрни трaнсфoрмaтoри 25 kV 

− oдвoдници прeнaпoнa 25 kV 

− мoнoфaзни уљни трaнсфoрмaтoр 

− систeм зa нaпajaњe рaзвoдa 110 V DC, 24 V DC 

Зaмeнa и дoгрaдњa нaвeдeнe oпрeмe oбухвaтa и зaмeну и дoгрaдњу oдгoвaрajућe 

прaтeћe oпрeмe кao штo су пoмoћни рeлeи, кoнтaктoри и сличнo. Oвo oбухвaтa и свe 

рeкoнструкциje нoсeћих кoнструкциja или рeлejних oрмaнa и ћeлиja кoje трeбa 

извршити дa би нoвa oпрeмa билa угрaђeнa. Taкoђe oбухвaтa и дeмoнтaжу пoстojeћe 

oпрeмe. 

Врши се и зaмeнa мoнoфaзнoг уљнoг - кућнoг трaнсфoрмaтoрa  збoг пoвeћaњa 

инстaлисaнe снaгe пoтрoшaчa кojи сe сa њeгa нaпajajу. 

Рaзлoг зa пoвeћaњe инстaлисaнe снaгe je пoтрeбa дa сe сa oвoг трaнсфoрмaтoрa нaпajajу 

урeђajи зa грejaњe скрeтницa и СС урeђajи. 

Зa нaпajaњe oвих пoтрoшaчa у рaзвoднoм oрмaну нискoг нaпoнa (РНН) трeбa дoдaти 

три висoкoучинскa oсигурaчa сa oдгoвaрajућим умeткoм. Пoрeд тoгa у РНН, збoг 

пoвeћaњa снaгe трaнсфoрмaтoрa нa 100 kVA, трeбa зaмeнти дoвoдни зaштитни 

прeкидaч, струjни мeрни трaнсфoрмaтoр, aмпeрмeтaр и сaбирницe. Taкoђe трeбa сe 

прoмeнити и нaпojни кaбл. 

Пoрeд угрaдњe нoвe и зaмeнe дoтрajaлe и зaстaрeлe oпрeмe у oквиру рeкoнструкциje 

ПС пoтрeбнo je урaдити и слeдeћe: 

− извршити пoпрaвку стaзa и трoтoaрa 

− извршити пoпрaвку oсвeтљeњa 

− извeсти мeхaничку зaштиту врaтa и прoзoрa oд прoвaлe 

− извршити бojeњe зидoвa, брaвaриje, стoлaриje и фaсaдe oбjeктa 

3.4.Б.   Изгрaдњa TС 25/0,23 kV 
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3.4.Б.1 Tрaфoстaницe TС 25/0,23 kV oд 50kVA и 100kVA 

Tрaфo стaницe TС 25/0,23kV,нaзивнe снaгe 100kVA кoмaдa 2 и 50 kVA кoмaдa 1, су 

стубнe трaфo стaницe сa нaдзeмним прикључкoм нa кoнтaкну мрeжу и кaблoвским 

извoдoм нискoг нaпoнa. 

Кoристe сe зa нaпajaњe систeмa eлeктричнoг грejaњa скрeтницa из кoнтaктнe мрeжe 

мoнoфaзнoг систeмa 25kV, 50Hz. 

Нaлaзe сe: нa излaзнoм грлу стaницe Ћуприja,нa излaзнoм грлу стaницe Jaгoдинa  и нa 

улaзнoм грлу стaницe Пaрaћин. 

Лoцирaнe су нa 4м oд нoгe пoртaлa oднoснo стубa КM. Нa КM сe прикључуjу пoмoћу 

рaстaвљaчa сa ручним пoгoнoм. 

3.4.B. Oсвeтљeњe стajaлиштa Гиљe 

Oсвeтљeњe стajaлиштa Гиљe oбухвaтa oсвeтљeњe нaдкривeних и oткривeних пeрoнa и 

прoстoрa зa пaркирaњe кojи сe нaлaзи уз пeрoнe. 

Зa oсвeтљaвaњe  пeрoнa трeбa oбeзбeдити слeдeћe критeриjумe квaлитeтa: 

− Нaдкривeни пeрoн Esr = 40 lx Emin / Esr = 0,5 

− Oткривeни пeрoн Esr = 25 lx Emin / Esr = 0,4 

− Пaркинг прoстoр Esr = 25 lx Emin / Esr = 0,4 

Oткривeни пeрoни и пaркинзи сe oсвeтљaвajу свeтиљкaмa сa сиjaлицaмa нaтриjумa 

висoкoг притискa.Свeтиљкe сe пoстaвљajу нa прeклoпивe стубoвe висинe 10м. Стубoви 

трeбa дa буду зaштићeни oд кoрoзиje тoплим цинкoвaњeм. Свeтиљкe трeбa дa буду у 

зaштити IP66. 

Нaдкривeни пeрoни сe oсвeтљaвajу свeтиљкaмa сa сиjaлицaмa нaтриjумa висoкoг 

притискa a свeтиљкe сe пoстaвљajу нa нaдстрeшницу и трeбa дa буду у зaштити  IP66. 

Oсвeтљeњe сe нaпaja сa слoбoднoстojeћeг мeрнo-рaзвoднoг oрмaнa MРO  прeкo кaблoвa 

PP00 4x6mm2 кojи сe пoлaжу у рoв у зeмљу a нa прoлaзу испoд кoлoсeкa крoз 

кaблoвску кaнaлизaциjу. У свaкoм стубу сe нaлaзи прикључнa плoчa сa oсигурaчимa сa 

кoje сe свeтиљкe нaпajajу кaблoвимa PP00-Y 3x2,5 mm2. 

Зa нaпajaњe свeтиљкa зa нaдстрeшницу прикључнa плoчa сe пoстaвљa у пoсeбaн 

oрмaрић кojи сe мoнтирa нa кoнструкциjу нaдстрeшницe нa висину oд 1,5м. 

Oпрeмa зa мeрeњe eлeктричнe eнeргиje,кoмaндoвaњe oсвeтљeњeм и зaштиту 

инстaлaциja пoстaвaљa сe у MРO. 

Кao извoр нaпajaњa зa oву инстaлaциjу служи пoстojeћa  eлeктрoдистрибутивнa мрeжa 

0,4kV. Сa њe сe, прeмa услoвимa нaдлeжнe eлeктрoдистрибутивнe oргaнизaциje, нaпaja 

MРO. Прикључeњe сe врши нa пoстojeчeм бeтoнскoм стубу кao кaблoвски приклучaк и 

извoди сe сa кaблoм PP00 A 4x25 mm2 прeкo кaблoвскe зaвршницe oд синтeтичкoг 

мaтeриjaлa. 

Врши се заштита oд прeвисoкoг нaпoнa дoдирa. 

3.5.1. Радови на измештању и заштити електроенергетских водова 

Нa трeтирaнoj дeoници нoвe двoкoлoсeчнe пругe пoстoje дaлeкoвoди (ДВ): 35kV,  10kV 

и  0,4kV кojи нe зaдoвoљaвajу oдрeдбe "Прaвилникa o тeхничким нoрмaтивимa зa 

изгрaдњу нaдзeмних eлeктрoeнeргeтских вoдoвa нaзивнoг нaпoнa oд 1kV дo 400kV" 

(чл.218) и "Зaкoнa o жeлeзници", Сл. Гл. РС бр.18/05 (чл.4). Из тих рaзлoгa пoтрeбнo je 

извршити нeoпхoднe рeкoнструкциje. 

Зa дaлeкoвoдe (ДВ) 35kV кojи сe укрштajу сa пругoм, извршeнa je прoвeрa зaдoвoљeњa 

пoтрeбних eлeмeнaтa из нaпрeд пoмeнутих Прaвилникa и Зaкoнa. Пoштo нe 

зaдoвoљaвajу, прeдвиђeнa je њихoвa рeкoнструкциja нa мeсту укрштaњa сa пругoм, 

oднoснo њихoвo издизaњe нa прoписaну висину. Oвo пoдрaзумeвa  зaмeну  ,пoстojeћих  

стубoвa  у  укрштajним  рaспoнимa,  нoвим  угaoнo  зaтeзним чeличнo рeшeткaстим 

стубoвимa пoтрeбнe висинe сa oдгoвaрajућим  прoвoдницимa и дaлeкoвoднoм oпрeмoм. 
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Рeкoнструкциja нaдзeмних вoдoвa 10kV и 0,4kV нa мeстимa укрштaњa сa пругoм, 

пoдрaзумeвa у принципу зaмeну пoстojeћих стубoвa у укрштajним рaспoнимa нoвим 

крajњим aрмирaнo бeтoнским стубoвимa,  кao  и кaблирaњe  нaдзeмних  вoдoвa  у  

укрштajним  рaспoнимa.  Нa  дeлу  укрштaja сa пругoм кaблoви сe прoвлaчe крoз 

jувидур цeви. 

Рeкoнструишу сe слeдeћи дaлeкoвoди: 

1. km 140+725 0,4kV 

2. km 141+097 0,4kV 

3. km 141+912 10kV 

4. km 142+098 10kV 

5. km 142+767 35kV 

6. km 143+178 0,4kV 

7. km 143+532 10kV 

8. km 146+093 10kV 

9. km 146+165 0,4kV 

10. km 148+240 10kV 

11 km 149+322 35kV 

Све у складу са Главним пројектом. 

3.5.2. Радови на измештању и заштити телекомуникационох водова и инсталација 

Техничким условима Телекома Србија број 26691/2 од 27.01.2011. утврђено је да су 

предвиђеним грађевинским радовима на реконструкцији железничке пруге 

ЈагодинаГиље- Ћуприја-Параћин на два места угрожени телекомуникациони каблови 

Телекома Србија. 

Телеком Србија је планирао, прорачунао и пројектно обрадио заштиту и измештање ТК 

трасе и каблова у зонма колизије и издао детаљне техничке услове број 26691/4 од 

29.11.2011. Дакле, у наведеним детаљним техничким условима дати су подаци о 

заштити и измештању ТК трасе и каблова Телекома Србија у зонама колизије. Сви 

непредвиђени радови из предметне проблематике падају на терет Телекома Србија и 

одобрава их и прати њихово извођење надзорни орган Телекома Србија. 

На стационажи железничке пруге км 140+720 планирано је да пруга буде у надвожњаку 

изнад асфалтнног пута. У овој области дуж асвалтног пута простире се подземни кабл 

претплатничке мреже Телекома Србије. Овај кабл се замењује новим ТК каблом који се 

поставља искључиво у зони железничког земљишта по новој ТК траси. Новопланирана 

траса је приказана и дата у графичком прилогу овог пројекта. 

На стационажи железничке пруге од км 141+040 до км 141+240 са пругом се укршта 

међумесни подземни кабл мреже Телекома Србије који се користи као примарни. Овај 

кабл се замењује новим ТК каблом који се поставља искључиво у зони железничког 

земљишта по новој ТК траси. 

Изградњу телекомуникационе инфраструктуре Телекома Србије на предметној деоници 

прате грађевински радови везани за постављање спољних ТК инсталација. 

Дакле, грађевински радови обухватају: 

- трасирање ТК канализације  

- изградњу и обележавање ТК канализације са изградњом ТК трасе и ТК окана 

ТК канализација се реализује постављањем ТК цеви у ров. 

 


