
ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Немањина 6, 11000 Београд 
Број: 22/2019 - 1647 
Датум: 28.08.2019. године 

 

 
 

На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012 и 

68/15), Комисија за спровођење поступка јавне набавке -Услуге Ремонта дизел мотора 661 

“Србија Карго“а.д.- ЈНОП/20, доставља заинтересованим понуђачима следеће: 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 2, ЗА ЈНОП/20 

-Услуге Ремонта дизел мотора 661 
 

 
 

У Конкурсној докементацији на страни 5/53 и 6/53 

 
која гласи: 

Општи технички услови: 

 

             Наричилац доставља дизел моторе након потписивања Уговора и достављања 

банкарсе гаранције. Сви трошкови транспорта, утовар, истовар од места Наручиоца до места 

Пружаоца услуге  и обрнуто су у обавези Наручиоца. 

            Заједничка дефектажа се врши код Пружаоца услуге где се раставља мотор и сачињава 

обострано потписан дефектациони записник. Након завршене дефектаже издаје се 

Поруџбеница од стране Наручиоца. Мерне листе доставља Наручилац приликом дефектаже. 

Мерне листе попуњава Пружалац услуге, а контролише Наручилац. 

            Рок  извршења оправке за оба мотора не може бити дужи од 180 радних  дана од дана 

извршења дефектаже. 

           За време трајања ремонта Наручилац ће одредити Контролно пријемни орган који ће 

пратити технолошки поступак ремонта и да ли је исти у складу са Уговором и техничким 

условима Прилога 1 Уговора. 

            Све потребне делове за ремонт обезбеђује Пружалац услуге. Делови који се уграђују 

морају бити оригинални. Рок за извршење дефектаже је 10 радних дана  по мотору од дана 

допреме мотора код Пружаоца услуге. 

            Обавеза  Пружаоца услуге је да све неисправне замењене делове, у поступку ремонта 

врати Наручиоцу уз записник о примопредаји.  

            Приликом испоруке Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу достави извештај о 

извршеним радовима и деловима који су уграђени у дизел моторе.              

           Гарантни рок за ремонтоване моторе је најмање 12 месеци од дана уградње, односно 18 

месеци од дана испоруке. 

         Квалитативни пријем вршиће се код Наручиоца, уз присуство Пружаоца услуге, када ће 

се извршити усаглашавање снаге групе дизел мотор – главни генератор по Упутству EMD и 

када ће се извршити брзинска и бруто пробна вожња при максималном оптерећењу. Рок за 

извршење квалитативног пријема је 30 дана од дана извршења ремонта дизел мотора. 

Трошкови Квалитативног пријема иду на терет Наручиоца. 

          Сви ови радови од уградње дизел мотора на локомотиву и извршења пробних вожњи се 

обављају уз присуство и Контролно пријемног органа и Пружаоца услуге. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Мења се и гласи: (означени пасус се мења) 

Општи технички услови: 

 

             Наричилац доставља дизел моторе након потписивања Уговора и достављања 

банкарсе гаранције. Сви трошкови транспорта, утовар, истовар од места Наручиоца до места 

Пружаоца услуге  и обрнуто су у обавези Наручиоца. 

            Заједничка дефектажа се врши код Пружаоца услуге где се раставља мотор и сачињава 

обострано потписан дефектациони записник. Након завршене дефектаже издаје се 

Поруџбеница од стране Наручиоца. Мерне листе доставља Наручилац приликом дефектаже. 

Мерне листе попуњава Пружалац услуге, а контролише Наручилац. 

            Рок  извршења оправке за оба мотора не може бити дужи од 180 радних  дана од дана 

извршења дефектаже. 

           За време трајања ремонта Наручилац ће одредити Контролно пријемни орган који ће 

пратити технолошки поступак ремонта и да ли је исти у складу са Уговором и техничким 

условима Прилога 1 Уговора. 

            Све потребне делове за ремонт обезбеђује Пружалац услуге. Делови који се уграђују 

морају бити оригинални. Рок за извршење дефектаже је 10 радних дана  по мотору од дана 

допреме мотора код Пружаоца услуге. 

            Обавеза  Пружаоца услуге је да све неисправне замењене делове, у поступку ремонта 

врати Наручиоцу уз записник о примопредаји.  

            Приликом испоруке Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу достави извештај о 

извршеним радовима и деловима који су уграђени у дизел моторе.              

           Гарантни рок за ремонтоване моторе је најмање 12 месеци од дана уградње, односно 18 

месеци од дана испоруке. 

         Квалитативни пријем вршиће се код Наручиоца, уз присуство Пружаоца услуге, када ће 

се извршити усаглашавање снаге групе дизел мотор – главни генератор и тада ће се извршити 

брзинска и бруто пробна вожња при максималном оптерећењу. Рок за извршење 

квалитативног пријема је 30 дана од дана извршења ремонта дизел мотора. Трошкови 

Квалитативног пријема иду на терет Наручиоца. 

          Сви ови радови од уградње дизел мотора на локомотиву и извршења пробних вожњи се 

обављају уз присуство и Контролно пријемног органа и Пружаоца услуге. 

 
У Конкурсној докементацији на страни 6/53 

 

Која гласи: 

 
1. Обим радова  за извршење главне  оправке дизел  мотора GMC  

модел 567 C дизел електричних локомотива серије 661 

 
Р.б. ДИЗЕЛ МОТОР 

1 Раставити дизел мотор (предње и задње кутије, оквирне кутије механизма, блок и картер) 
2 Прегледати.очистити, опрати и измерити кућиште и картер дизел мотора и довести у прописане мере 

3 Склопити кућиште и картер дизел мотора уз обавезну замену заптивног материјала 

4 Склопове снаге из мотора изградити(глава, клип и цилиндар)раставити и изградити издувне вентиле 

и вођице вентила и уградити нове 

5 Радилицу дизел мотора изградити из блока, опрати, заменити чепове, испитати и балансирати 

радилицу сходно Упутству EMD,,лежајеве радилице уградити нове и измерити отворе гнезда са и без 

лежајева 

6 Замена Радилице ако је неопходно 

7 Прегледати и измерити летеће и главне рукавце радилице и површине довести у прописане границе 

храпавости, уградити нове летеће лежајеве 

8 Замајац прегледати, измерити по потреби заменити новим  

9 Расклопити пригушиваче торзионих вибрација, прегледати и заменити неисправне делове и склопити 

пригушивач торзионих вибрација  

10 Брегасте осовине изградити, прегледати, измерити, испитати, неисправне делове заменити новим и 

уградити све нове клизне лежајеве 



11 Очистити опрати  и оправити све механизме склопа главе (цеви за воду, уље и гориво, носаче 

осовиница, осовинице клацкалица, кратке полуге бризгаљки и уређаје за ограничење прекомерног 

броја обртаја) оштећење делове који се не могу оправити заменити новим  
12 Главе дизел мотора, заменити новим, уградити нове ослоне прстенове 

13 Оправити вентилске мостове, неисправне делове заменити новим , уградити нове хидрауличне 

изравњаче зазора 

14 Подесити вентиле, количине пуњења и моменте убризгавања 

15 Извршити оправку клацкалица, по потреби заменити новим 

16 Раставити клип од клипњаче, клипњаче од осовинице клипа и носач клипа, очистити, 

прегледати,измерити клипњаче и носач клипа, неисправне клипњаче опрати или замените новим 

17 Саставити клипњаче и носаче клипа, уградити нове клипове на носачу, нови ослони прстен, 

осовинице клипа и клизни лежај осовинице, осигурач клипа, уградити нове клизне прстенове, 

склопити склопове снаге 

18 Уградити нове цилиндарске кошуљице, заптивке на кошуљицама, регулисати навој за "Р" цеви, 

уградити нове усмериваче воде 

19 Уградити склопове снаге у дизел мотор и повезати клипњаче за радилицу и уградити механизам и 

шапасте причвршћиваче, уз обавезну замену заптивног материјала  

20 Расклопити, прегледати, оправити, по потреби заменити новим, склопити и уградити зупчанике за 

погон помоћних уређаја, лежајеве уградити нове и заптивни материјал 

21 Прегледати, оправити, погон за PG регулатор, неисправне делове заменити и уз обавезну замену 

заптивног материјала 

22 Изградити све зупчанике задњег дела мотора (погон брегастих осовина) 
23 Прегледати, измерити, оправити зупчанике задње разводне кутије, неисправне заменити новим и 

уградити нове лежајеве и заптивни материјал 

24 Славине за испуст талога из ваздушних комора изградит, прегледати и неисправне делове замените 

25 Офарбати дизел мотор 

 
 

Мења се и гласи:(мења се ред. број 5 у табели) 

 
Р.б. ДИЗЕЛ МОТОР 

1 Раставити дизел мотор (предње и задње кутије, оквирне кутије механизма, блок и картер) 
2 Прегледати.очистити, опрати и измерити кућиште и картер дизел мотора и довести у прописане мере 

3 Склопити кућиште и картер дизел мотора уз обавезну замену заптивног материјала 

4 Склопове снаге из мотора изградити(глава, клип и цилиндар)раставити и изградити издувне вентиле 

и вођице вентила и уградити нове 

5 Радилицу дизел мотора изградити из блока, опрати, заменити чепове, испитати и балансирати 

радилицу. Лежајеве радилице уградити нове и измерити отворе гнезда са и без лежајева. Попунити 

мерне листе (доставља Наручилац). 

6 Замена Радилице ако је неопходно 

7 Прегледати и измерити летеће и главне рукавце радилице и површине довести у прописане границе 

храпавости, уградити нове летеће лежајеве 

8 Замајац прегледати, измерити по потреби заменити новим  

9 Расклопити пригушиваче торзионих вибрација, прегледати и заменити неисправне делове и склопити 

пригушивач торзионих вибрација  

10 Брегасте осовине изградити, прегледати, измерити, испитати, неисправне делове заменити новим и 

уградити све нове клизне лежајеве 

11 Очистити опрати  и оправити све механизме склопа главе (цеви за воду, уље и гориво, носаче 

осовиница, осовинице клацкалица, кратке полуге бризгаљки и уређаје за ограничење прекомерног 

броја обртаја) оштећење делове који се не могу оправити заменити новим  
12 Главе дизел мотора, заменити новим, уградити нове ослоне прстенове 

13 Оправити вентилске мостове, неисправне делове заменити новим , уградити нове хидрауличне 

изравњаче зазора 

14 Подесити вентиле, количине пуњења и моменте убризгавања 

15 Извршити оправку клацкалица, по потреби заменити новим 

16 Раставити клип од клипњаче, клипњаче од осовинице клипа и носач клипа, очистити, 

прегледати,измерити клипњаче и носач клипа, неисправне клипњаче опрати или замените новим 

17 Саставити клипњаче и носаче клипа, уградити нове клипове на носачу, нови ослони прстен, 

осовинице клипа и клизни лежај осовинице, осигурач клипа, уградити нове клизне прстенове, 

склопити склопове снаге 

18 Уградити нове цилиндарске кошуљице, заптивке на кошуљицама, регулисати навој за "Р" цеви, 

уградити нове усмериваче воде 



19 Уградити склопове снаге у дизел мотор и повезати клипњаче за радилицу и уградити механизам и 

шапасте причвршћиваче, уз обавезну замену заптивног материјала  

20 Расклопити, прегледати, оправити, по потреби заменити новим, склопити и уградити зупчанике за 

погон помоћних уређаја, лежајеве уградити нове и заптивни материјал 

21 Прегледати, оправити, погон за PG регулатор, неисправне делове заменити и уз обавезну замену 

заптивног материјала 

22 Изградити све зупчанике задњег дела мотора (погон брегастих осовина) 
23 Прегледати, измерити, оправити зупчанике задње разводне кутије, неисправне заменити новим и 

уградити нове лежајеве и заптивни материјал 

24 Славине за испуст талога из ваздушних комора изградит, прегледати и неисправне делове замените 

25 Офарбати дизел мотор 

 
 
 

Остали услови и делови конкурсне документације остају непромењени. 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ ЈНОП/20 


