
 

 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“ 

Београд, Немањина 6 
________________________________________________________________________________ 
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 
Број: 22/2020 - 774 
Датум: 26.05.2020. године 
 
            
                                                               

ПРЕДМЕТ:  Измена   бр 1. за Конкурсну документацију: Ремонт вучних мотора  

 
1. У конкурсној документацији  Ремонт вучних мотора  објављена је техничком 

грешком  табела ПРИЛОГ 1 Уговора на страни 55 (Спецификација услуге А – 
Електромотор тип LJE 108-2 И ISVK 644-8) са заглављем у коме је додата 
колаона : 

Ред. 
број 

 
ОПИС ПОСЛОВА 

Јединична цена 
без ПДВ-а 

Јединична  цена 
са ПДВ-ом 

 
Јединична  цена са ПДВ-ом 
 
Колона није потребна па табела изгледа  
 

1. Спецификација услуге А – Електромотор тип LJE 108-2 И ISVK 644-8 

Ред. 
број 

 
ОПИС ПОСЛОВА 

Јединична цена 
без ПДВ-а 

1 Расклапање, прање, чишћење, сушење и дефектажа  

2 Сервисирање ротора са реимпрегнацијом  

3 Сервисирање ротора са заменом бандажа  

4 Премотавање ротора  

5 Поправка комутатора и замена мика капе  

6 Израда и замена комутатора  

7 Сервисирање статора без вађења полова  

8 Поправка статора са вађењем полова  

9 Преизолирање намотаја једног главног пола  

10 Преизолирање и премотавање  намотаја једног главног 
пола 

 

11 Преизолирање намотаја једног помоћног пола  

12 Преизолирање и премотавање  намотаја једног пом пола  

13 Замена изводних каблова  

14 Преизолирање компензационог намотаја једног пола  

15 Израда, замена и преизолирање компензационог намотаја 
једног пола 

 

16 Поправка једног држача четкица  

17 Учаурење поклопца статора са погонске стране  

18 Учаурење поклопца статора са колектроске стране  

19 Израда нових навоја на ротору за завртњеве звона 
спојнице са погонске стране 

 



 

20 Наваривање и обрада места лежаја на ротору са погонске 
стране 

 

21 Наваривање и обрада места лежаја на ротору са 
колекторске стране 

 

22 Израда и уградња новог туљка (чаура) са колекторске 
стране 

 

23 Контрола и поправка лабиринтског прстена са колекторске 
стране 

 

24 Набавка и замена гумене капе  

25 Набавка и замена семеринга  

26 Замена масти ФАМГЕН 10 у зупчастој спојници  

27 Набавка и замена лежаја  NUP 230 (СКФ или ФАГ)  

28 Набавка и замена лежаја NU 1036 (СКФ или ФАГ)  

29 Набавка и замена четкица  

30 Контрола места семеринга на зупчанику  

31 Брушење места семеринга на зупчанику  

32 Поправка алуминијумског поклопца спојнице  

33 Израда алуминијумског поклопца спојнице  

34 Израда и уградња завртњева за доливање уља  

35 Контрола сабирног прстена  

36 Поправка сабирног прстена  

37 Израда сабирног прстена  

38 Поправка осигурача зоне  

39 Израда и замена осигурача зоне  

40 Поправка изводне рачне -преспојне везе - везице  

41 Израда и замена изводне рачне -преспојне везе - везице  

42 Израда и замена копче ревизионог поклопца  

43 Поправка ревизионог поклопца са копчом  

44 Израда ревизионог поклопца са копчом  

45 Поправка решетке са колекторске стране  

46 Поправка лабиринтских прстенова са обе стране мотора  

47 Израда лабиринтских прстенова са обе стране мотора  

48 Наваривање доседа на поклопцима статора (дорада) и 
обрада према кућишту статора 

 

49 Контрола торзионог вратила  

50 Израда и замена торзионог вратила  

51 Контрола зупчаника зупчасте спојнице  

52 Израда и замена венца зупчасте спојнице  

53 Израда и замена зупчаника  

54 Израда бронзане чауре за покретање моста држача 
четкица 

 

55 Израда и замена имбус вијка М 22x65 (атестираног)  

56 Израда рама са решетком над изводом  

57 Монтажа  

58 Испитивањe у празном ходу  

59 Испитивање под оптерећењем  

60 Фарбање, паковање  и припрема за отпрему  

61 Транспорт  

62 Царина и зависни трошкови  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


