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ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

 „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 
 

 

 

 

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 

 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 
11000 Београд, Немањина 6 
Телефон: +381 11 361 12 37 
Факс: +381 11 362 00 94 
e-mail: nabavka@infrazs.rs  
 
Број:25/2017-3130 
Датум: 30.10.2017. 
 

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку 

радова на санацији пруге Римски шанчеви -Тител, од км 11+900  до км 
49+495, са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања 
техничког квалитета колосека, у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда, ЈН бр. 4/2017 

 

Измена и допуна 1: На странама 1-26/31 конкурсне документације, , стоји: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПРУГЕ РИМСКИ ШАНЧЕВИ-ТИТЕЛ, 
ОД КМ 11+900 ДО КМ 49+495, СА НАБАВКОМ И ТРАНСПОРТОМ МАТЕРИЈАЛА У 

ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА ТЕХНИЧКОГ КВАЛИТЕТА КОЛОСЕКА 
 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ 
ПОНУДА, СА “ЗГОП“ А.Д. НОВИ САД,  ЈАВНА НАБАВКА БР. 4/2017 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октобар  2017. године 
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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 3) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 5. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 4/2017, деловодни број 1/2017-6152 од 25.10.2017. год и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 4/2017, деловодни број 1/2017-
6153 од 25.10.2017. год., припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку радова на санацији пруге Римски шанчеви -Тител, од км 
11+900  до км 49+495, са набавком и транспортом материјала у циљу 

побољшања техничког квалитета колосека, у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда, ЈН бр. 4/2017 

 

Конкурсна документација садржи: 
 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис услуга, начин 
спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења услуге и 
сл. 

 
3 

 
III 
 

Врста, техничке карактеристике, рок за извођење 
радова 

 
4 

IV Техничка документација и планови 6 

 
V 

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

 
6 

VI Критеријуми за доделу уговора 10 

VII Обрасци који чине саставни део понуде 11 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 25 

 
 
 
Ова конкурсна документација садржи укупно 31. страну 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: Акционарско друштво за управљање јавном железничком 
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд 
Адреса: 11000 Београд, Немањина 6 
Интернет страница: infrazs.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда, у складу са Законом о јавним набавкама  („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и одговарајућим подзаконским 
актима донетим на основу Закона. 
 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 4/2017 су радови на санацији пруге Римски Шанчеви 
- Тител, од км 11+900 до км 49+495, са набавком и транспортом материјала у 
циљу побољшања техничког квалитета колосека. 

4. Циљ поступка 
 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  
 
5. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног 
отварања понуда. 
  
6. Контакт служба 
  
Сектор за набавке и централна стоваришта: 

- факс: 011/3620094 
- е-mail: nabavka@infrazs.rs  

радним даном од 8-16 часова. 
 
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 4/2017 су радови на санацији пруге Римски Шанчеви 
- Тител, од км 11+900 до км 49+495, са набавком и транспортом материјала у 
циљу побољшања техничког квалитета колосека 

Шифра из ОРН - 45220000 - Радови на нискоградњи и радови на високоградњи 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infrazs.rs/
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДОВА, РОК ЗА  ИЗВОЂЕЊЕ 
РАДОВА 
 
1. Врста, техничке карактеристике радова 

 
Радови на побољшању техничког квалитета колосека на делу пруге између станица 
Римски Шанчеви и Тител, за прихват саобраћаја већег обима, приликом извођења 
радова на реконструкцији пруге Београд – Нови Сад – државна граница. 
 
 1.1. Предмер радова 
 

Ред. 
бр. 

Опис позиције 
Јед. 
мере 

Количина 

1 Деоница Римски Шанчеви – Тител  11+900 – 49.495 = 37.595м 

1.1 Набавка материјала 

1.1.1 
Набавка туцаника I и II категорије гранулације 31,5-
63мм, са превозом до градилишта у Фад вагонима 

м3 82,300 

2.1. Манипулација са материјалом горњег стрија 

2.1.1 Истовар шина на отвореној прузи са плато вагона.  м1 82,300 

2.1.2. 
Истовар половних дрвених прагова, монтираних са Џ 
6 плочом из Еас вагона са слагањем на депонију.  

Ком. 69,936 

2.1.3 
Истовар половног колосечног прибора из вагона. 
.(дж8в, дж11,дж 6а, дж 2,дж 12 и дж70 ).  

т 350 

2.2 Радови доњем строју 

2.2.1 
Сечење густог багремовог и сличног шибља и стабала 
испод Ǿ 10 цм. са остављањем на страну.               
3,5м лево и десно од осовине колосека 

м2 120.000 

2.3 Радови на горњем строју 

2.3.1 
Геодетско снимање и обележавање постојећег стања 
колосека. 

м1 41.150 

2.3.2 
ЕТ заваривање половних шина л=25 м. на отвореној 
прузи у одсеке од 250 м.  

ком 2.950 

2.3.3 
Замена постојећег колосека са новим колосеком од 
половног материјала типа 49.  

м1 41,150 

2.3.4 Демонтажа старих шинских поља на депонији.  м1 41,150 

2.3.5. 

Појединачна замена прагова на скретницама у 
станицама                                                                                
Каћ – 4 ком.                                                                                                                  
Будисава – 4 ком.                                                               
Шајкаш – 4 ком.                                                                  
Вилово-Гардиновци – 4 ком.                                               
Тител -  6 ком 

м3 90 

2.3.6 

Машинско решетање замењеног колосека са 
одбацивањем отпалог материјала у страну, са 
уређењем банкина после решетања као и ископом 
дела застора ван домашаја решетачице 

м1 41,150 

2.3.7 
Истовар из Фад вагона туцаника и уграђивање у 
колосек.  

м3 82,300 

2.3.8 

Машинско регулисање колосека по смеру и нивелети, 
са довођењем изрешетаног колосека на пројектовану 
осовину и нивелету и дефинитивним уређењем 
колосека за примопредају. 

м1 41,150 
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2.3.9 

Алуминотермијско заваривање половних шина типа 
С49 у колосеку, са набавком целокупног материјала 
за заваривање, обрадом и ултразвучно испитивање 
завареног споја.  

ком 300 

2.3.10 
Ослобађање шина унутрашњих напрезања – 
отпуштање колосека у ДТШ.  

м1 41,150 

2.3.11. 
Уградња капа против бочног померања колосека за 
бетонске прагове. 

ком 338 

2.4 Опрема пруге 

2.4.1 Набавка и уграђивање километарских ознака. ком 38 

2.4.2 Набавка и уграђивање хектометарских ознака. ком 339 

2.4.3 Набавка и уграђивање кривинских ознака. ком 53 

2.4.4 Набавка и уграђивање ознака за контролу ДТШ-а. ком 27 

2.4.5 Набавка и уграђивање падоказа. ком 105 

2.4.6 
Набавка и уграђивање граница маневрисања. 
Сигнални знак 37. 

ком 10 

2.4.7 
Набавка и уграђивање пружнихе опоменица. 
Сигнални знак 209. 

ком 54 

2.5 Путни прелази 

2.5.1 

Замена колосечне решетке на путном прелазу. 
Демонтажа коловоза, Израда нове колосечне решетке 
са колосеком типа »К«, израдом дуплих подложних 
плоча, уградњом контра шина и израдом коловоза. 

ком 27 

 
2. Рок за извођење радова 
 
Крајњи рок за извођење радова према усвојеној динамици Извођача. 
 
3. Квалитет 
 
Извођач радова је дужан да предметне радове изведе према техничкој 
документацији и у складу са Законом о планирању и изградњи, а сагласно важећим 
прописима, стандардима и нормативима.  

 
4. Контрола квалитета – квалитативни пријем 
 
Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем предметних 
радова и да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и Надзорног органа 
на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, те да по тим 
примедбама отклони недостатке или пропусте. 

 
5. Гаранција 
 
Гарантни рок за изведене грађевинске радове, не може бити краћи од две (2) године 
од дана завршетка радова. 
 
IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
Постојећа техничка документација за пругу Римски Шанчеви и Тител. 
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој 

табели, и то: 

 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);  

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у 

поглављу VI ове конкурсне 

документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове 

за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном 

документацијом. 

 

 

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) ЗЈН);  

3. 

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) ЗЈН);  

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у 
време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног органа 
за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН- 
И141Г2 - Извођење радова на 
саобраћајницама (за јавне железничке 
инфраструктуре са прикључцима), издату 
од стране Министарства надлежног за 
послове грађевинарства  

Лиценца И141Г2 у виду 

неоверене копије 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин 

дефинисан у наредној табели, и то: 
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Р. 

бр. 
ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. Технички капацитет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА (Образац 5. у 
поглављу VI ове конкурсне 
документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава додатне 
услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом под редним 
бројем 1 и 2, уз коју доставља 
копију пописне листе на дан 
31.12.2016. год. оверену од 
стране овлашћеног лица или 
копија уговора за опрему 
набављену у току 2017. године, 
копије личних лиценци и 
потврде ИКС о важности истих,  
доказ о радном статусу (докази 
о радном статусу: МА или 
другог одговарајућег обрасца) 
 

 Извођач радова треба да располаже 
довољним техничким капацитетом и да је 
има у власништву (или у закупу) и да је 
сва захтевана механизација и опрема 
стационирана у Републици Србији и то: 
 

-  утоваривач – минимално 1 ком 
- булдозер – минимално 1 ком 
- кипер камион – минимално 2 ком 
- двопути багер – минимум 4 ком 
- портални кран за замену колосека – 

минимум 2 ком 
- кранови за извоз дугих шина 
- гарнитура за АТ заваривање шина 

– минимум 1 гарнитура 
- самоходна машина за решетање 

засторне призме – минимум 1 ком 
- самоходна машина за регулисање 

смера и нивелете колосека  - 
минимум 2 ком 

- самоходна машина за регулисање 
смера и нивелете скретница – 
минимум 1 ком 

- самоходна машина за уређење 
засторне призме – минимум 1 ком 

- плато кола – минимум 10 ком 
- кипер вагон – минимум 8 ком 
- локомотива (дрезина) – минимум 2 

ком 
- самоходна машина за ЕТ 

заваривање шина – минимум 1 ком 

 

2.  Кадровски капацитет 
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 -  Извођач радова треба да располаже 
неопходним кадровским капацитетом и 
то: 

- одговорно лице за извођење свих 
радова, дипломираног грађевинског 
инжењера са лиценцом 415 – 
најмање једног; 

- одговорно лице за извођење 
радова на доњем и горњем строју 
пруге, дипломираног грађевинског 
инжењера са лиценцом 415 – 
најмање једног; 

- за радове на доњем строју – 
најмање 18 радника (10 
грађевинске струке и 8 машинске 
струке); 

- за радове на горњем строју – 
најмање 35 радника (15 
грађевинске струке и 20 машинске 
струке)  

 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 

табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1 и 2 у складу са чл. 77. ст. 

4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 

чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

 

Испуњеност додатних услова понуђач доказује и достављањем копије пописне 

листе на дан 31.12.2016. год. оверене од стране овлашћеног лица или копија 

уговора за опрему набављену у току 2017. године, са копијом личних лиценци и 

потврдом ИКС о важности истих и  доказом о радном статусу (докази о радном 

статусу: МА или другог одговарајућег обрасца). 

 

Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 

75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу 

обавезних услова, понуђач доказује достављањем Лиценце И141Г2, издате од 

стране Министарства надлежног за послове грађевинарства, у виду неоверене 

копије.  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 

У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача 
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(Образац 6. у поглављу VII ове конкурсне документације), потписану од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 

испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VII ове конкурсне 

документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача 

из групе понуђача и оверена печатом.  

 

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. 

 

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о 

испуњености услова, а може и да затражи 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 тражене доказе, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

Докази које ће наручилац захтевати су: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – 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. Напомена: Уколико 

уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег 

суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 

ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом 

се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде и кривично дело примања мита; 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 се 

потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
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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). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија 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 

надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  

 

 

Ако је Понуђач регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 

4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

 

VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 

2. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 

 

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. 
 
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понудe. 
Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђач у поступку преговарања 
не да своју коначну цену.  
Представник понуђача, пре почетка поступка отварања понудe, мора предати 
комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понудe и 
овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника 
понуђача. 
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку 
сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној 
понуди.  
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у 
достављеној понуди.  
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Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не 
буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет 
предмета набавке. 
 
Наручилац је дужан да води записник о преговарању. 
 
 

VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

 (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

 набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 

 (Образац 5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 

 

 
Образац 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова 
на санацији пруге Римски Шанчеви - Тител, од км 11+900 до км 49+495, са 
набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета 
колосека, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 
понуда, ЈН бр. 4/2017 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача 
 
 

Адреса понуђача 
 

 
 

Матични број понуђача 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ) 

 

Понуђач (заокружити)  
А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

Врста-величина правног лица (заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

Име особе за контакт 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail) 
 

 

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 
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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. 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

 
1) 

Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
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 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 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 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 
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Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
 Врста-величина правног лица 

(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
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. 
 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – радови на санацији пруге Римски Шанчеви - 
Тител, од км 11+900 до км 49+495км, са набавком и транспортом материјала у 
циљу побољшања техничког квалитета колосека 

 
Укупна цена, РСД  без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена, РСД  са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

вирмански, у року од 45 дана од 
дана пријема привремене и 
окончане ситуације 

Рок за извођење радова 
 

 

Гарантни рок 
/минимално 24 месеца/ 

___________месеци од дана ----------
примопредаје радова 

 
Рок важења понуде 
/минимално 30 дана/ 
 

_____ 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. 



 

 

16 

 

 
 
 
 
 

Образац 2 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Ред. 
бр. 

Опис позиције 
Јед. 
мере 

Кол. 

Јед. 
Цена, 
без 
ПДВ-а  
( РСД) 

УКУПНО 
( РСД) 

1 2 3 4 5 6 (4х5) 

1 Деоница Римски Шанчеви – Тител  11+856,20 – 49.533,80 = 37.677,60м 

1.1 Набавка материјала     

1.1.1 Набавка туцаника I и II категорије 
гранулације 31,5-63мм, са превозом 
до градилишта у Фад вагонима.  

м3 82,300 
  

 Укупно набавка материјала:  

2.1. Манипулација са материјалом 
горњег стрија     

2.1.1 Истовар шина на отвореној прузи са 
плато вагона.  

м1 82,300 
  

2.1.2. Истовар половних дрвених прагова, 
монтираних са Џ 6 плочом из Еас 
вагона са слагањем на депонију.  

Ком. 69,936 
  

2.1.3 Истовар половног колосечног прибора 
из вагона.                                                     
(дж8в, дж11,дж 6а, дж 2,дж 12 и дж70 )  

т 350 

  

 Укупно радови на манипулацији са материјалом горњег строја: 

2.2 Радови доњем строју     

2.2.1 Сечење густог багремовог и сличног 
шибља и стабала испод Ǿ 10 цм. са 
остављањем на страну. 

3,5м лево и десно од осовине 
колосека.  

м2 120.000 

  

 Укупно радови на доњем строју: 

2.3 Радови на горњем строју     

2.3.1 Геодетско снимање и обележавање 
постојећег стања колосека. 

м1 41.150 
  

2.3.2 ЕТ заваривање половних шина л=25 
м. на отвореној прузи у одсеке од 250 
м.  

ком 2.950 
  

2.3.3 Замена постојећег колосека са новим 
колосеком од половног материјала 
типа 49.  

м1 41,150 
  

2.3.4 Демонтажа старих шинских поља на 
депонији.  

м1 41,150 
  

2.3.5. Појединачна замена прагова на м3 90   
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скретницама у станицама                           
Каћ – 4 ком.                                             
Будисава – 4 ком.                                     
Шајкаш – 4 ком.                                         
Вилово-Гардиновци – 4 ком.                           
Тител -  6 ком 

2.3.6 Машинско решетање замењеног 
колосека са одбацивањем отпалог 
материјала у страну, са уређењем 
банкина после решетања као и 
ископом дела застора ван домашаја 
решетачице.  

м1 41,150 

  

2.3.7 Истовар из Фад вагона туцаника и 
уграђивање у колосек.  

м3 82,300 
  

2.3.8 Машинско регулисање колосека по 
смеру и нивелети, са довођењем 
изрешетаног колосека на пројектовану 
осовину и нивелету и дефинитивним 
уређењем колосека за примопредају. 

м1 41,150 

  

2.3.9 Алуминотермијско заваривање 
половних шина типа С49 у колосеку, 
са набавком целокупног материјала за 
заваривање, обрадом и ултразвучно 
испитивање завареног споја 

ком 300 

  

2.3.10 Ослобађање шина унутрашњих 
напрезања – отпуштање колосека у 
ДТШ 

м1 41,150 
  

2.3.11. Уградња капа против бочног 
померања колосека за бетонске 
прагове. 

ком 338 
  

 Укупно радови на горњем строју: 

2.4 Опрема пруге     

2.4.1 Набавка и уграђивање километарских 
ознака. 

ком 38 
  

2.4.2 Набавка и уграђивање хектометарских 
ознака. 

ком 339 
  

2.4.3 Набавка и уграђивање кривинских 
ознака. 

ком 53 
  

2.4.4 Набавка и уграђивање ознака за 
контролу ДТШ-а. 

ком 27 
  

2.4.5 Набавка и уграђивање падоказа. ком 105   

2.4.6 Набавка и уграђивање граница 
маневрисања. Сигнални знак 37. 

ком 10 
  

2.4.7 Набавка и уграђивање пружнихе 
опоменица. Сигнални знак 209. 

ком 54 
  

 Укупно опрема пруге:  

2.5 Путни прелази 

2.5.1 Замена колосечне решетке на путном 
прелазу. Демонтажа коловоза, Израда 
нове колосечне решетке са колосеком 
типа »К«, израдом дуплих подложних 
плоча, уградњом контра шина и 
израдом коловоза.. 

ком 27 
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Све укупно Римски Шанчеви – Тител:  

 
 
Упутство за попуњавање обрасца:  
 

Понуђач треба да попуни "Образац структуре цене" на следећи начин: 

 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 
предмет јавне набавке 

 у колону 6. уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-а, као производ 
количине и јединичне цене  (4х5); 

 
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да 
понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке 
Прецртана или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан 
начин) чине понуду неприхватљивом.  
Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.  
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 3 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 Образац 4 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке радова на санацији пруге Римски Шанчеви - Тител, од км 
11+900 до км 49+495км, са набавком и транспортом материјала у циљу 
побољшања техничког квалитета колосека, набавка бр. 4/2017,  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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
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Образац 5 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу     
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке радова на санацији пруге Римски Шанчеви - 
Тител, од км 11+900 до км 49+495км, са набавком и транспортом материјала у 
циљу побољшања техничког квалитета колосека набавка бр. 4/2017,  испуњава 
све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

3) Понуђач 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) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
– да располаже неопходним техничким капацитетом 

– да располаже неопходним кадровским капацитетом. 

 

 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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Модел меничног овлашћења (доставља се уз понуду) 

ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ  
 
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платог промета, 
 
ДУЖНИК-ПРАВНО ЛИЦЕ:_____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Седиште/адреса: ____________________________________________________ 
Матични број: _______________________________________________________ 
ПИБ:   _____________________________________________________________ 
Текући рачун: _______________________________________________________ 
Код банке: __________________________________________________________ 
 
И  З  Д  А  Ј  Е  
КОРИСНИК: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Београд, Немањина 6, 
ПИБ: 109108420, матични број: 21127094 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  
За корисника бланко, соло менице  

Предајемо вам бланко соло меницу и то, бр. ___________, овлашћујемо 
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Београд, као Повериоца, да предату 
меницу може попунити на износ 
1.меница - 5% од вредности понуде без ПДВ-а, односно на износ ____________ 
динара, у сврху гаранције за озбиљност понуде са роком важења 30 дана дуже од 
предвиђеног рока важења понуде. 
Овлашћује се „Инфраструктура железнице Србије“а.д. као Поверилац, да у складу са 
одредбама наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и 
неопозиво, на први позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на 
терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца - „Инфраструктура 
железнице Србије“а.д. Београд. 
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да 
наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове 
банке да поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због 
евентуалног недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа 
наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на 
основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење 
и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из 
предмета.  
Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених 
лица за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима 
Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних 
субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  
 
Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2017. године 

ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________    М.П. 
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Модел меничног овлашћења (доставља се уз уговор) 

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платог промета, 
 
ДУЖНИК-ПРАВНО ЛИЦЕ:_____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Седиште/адреса: ____________________________________________________ 
Матични број: _______________________________________________________ 
ПИБ:   _____________________________________________________________ 
Текући рачун: _______________________________________________________ 
Код банке: __________________________________________________________ 
 
ИЗДАЈЕ  
                                           МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  
                                ЗА КОРИСНИКА СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ  
 
КОРИСНИК: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Београд, Немањина 6, 
ПИБ: 109108420, матични број: 21127094 
 

Предајемо вам једну бланко соло меницу са клаузулом да је „неопозива“, 
„безусловна“, „на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, серија 
___________ на износ _____________________________ динара 
(словима:_________________________________________) на име средства 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, а коју Корисник може 
реализовати ако горе наведени дужник не извршава или неуредно извршава своје 
обавезе по основу Уговора 
____________________________________________________ дел. број Дужника 
______________ од ______________године,  дел. број Корисника ______________ од 
______________ године,  који је закључен након спроведеног поступка јавне набавке 
број 4/2017. 

Рок важења менице је  до ___________________ године. 
            Овлашћујемо: "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Немањина 6 - 
Београд да горе наведену  меницу може уновчити неопозиво, безусловно, на први 
позив, без права на приговор, без трошкова, вансудски, и преко своје банке са свих 
рачуна Дужника. 
            Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату  - плаћање изврши на 
терет свих наших рачуна, а приоритетно на терет нашег рачуна број 
____________________ и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у 
случају да на рачуну/има уопште нема или нема довољно средстава или због 
поштовања приоритета у наплати са рачуна.  
 Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до 
промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране 
Дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица Дужника 
___________________. 

Ово овлашћење сачињено у два (2) истоветна примерка, од којих један (1) за 
Дужника, 1 (један) за Корисника.   

 
 Датум издавања овлашћења                           Дужник – издавалац менице 

 
М.П.     ____________________________ 

                                                                 Потпис овлашћеног лица 
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VII 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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 

Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, овереној 
печатом на адресу:  

 
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д. 

Сектор за набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 134, приземље, Ул. 
Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, са назнаком: ,,Понуда за јавну 
набавку радова на санацији пруге Римски Шанчеви - Тител, од км 11+900 до км 
49+495, са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког 
квалитета колосека у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда, набавка бр. 4/2017- НЕ ОТВАРАТИ”.  
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 27.10.2017. године до 11.30 часова. 
    
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити 
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању 
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено.  
 
Понуда мора да садржи:  

 оверен и потписан Образац понуде (Образац 1);  

 оверен и потписан Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 оверен и потписан Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће 
у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 

 Бланко соло меницу  евидентирану у регистру Народне банке Србије, са 
меничним овлашћењем и картон депонованих потписа. 
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3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА 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: "Инфраструктура 
железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина 6, соба 134, приземље,  са 
назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку радова на санацији пруге Римски Шанчеви - 
Тител, од км 11+900 до км 49+495, са набавком и транспортом материјала у 
циљу побољшања техничког квалитета колосека, у преговарачком поступку 
без објављивања позива за подношење понуда, набавка бр. 4/2017- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 
„Допуна понуде за јавну набавку радова на санацији пруге Римски Шанчеви - 
Тител, од км 11+900 до км 49+495, са набавком и транспортом материјала у 
циљу побољшања техничког квалитета колосека, у преговарачком поступку 
без објављивања позива за подношење понуда, набавка бр. 4/2017- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 
„Опозив понуде за јавну набавку радова на санацији пруге Римски Шанчеви - 
Тител, од км 11+900 до км 49+495, са набавком и транспортом материјала у 
циљу побољшања техничког квалитета колосека, у преговарачком поступку 
без објављивања позива за подношење понуда, набавка бр. 4/2017- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на санацији пруге Римски 
Шанчеви - Тител, од км 11+900 до км 49+495, са набавком и транспортом 
материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека, у 
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, 
набавка бр. 4/2017- 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. 
 
Отварање понуде и поступак преговарања обавиће се одмах након истека рока 
за достављање понуде, тј. 27.10.2017. године, са почетком у 12.00 часова, у 
просторијама Наручиоца, "Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, 
Немањина 6, соба 349, I спрат. 
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Брише се, тако да сада гласи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПРУГЕ ПАНЧЕВО - ОРЛОВАТ - 
РИМСКИ ШАНЧЕВИ (НОВИ САД), СА НАБАВКОМ И ТРАНСПОРТОМ 

МАТЕРИЈАЛА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА ТЕХНИЧКОГ КВАЛИТЕТА КОЛОСЕКА 
 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ 
ПОНУДА, СА “ЗГОП“ А.Д. НОВИ САД,  ЈАВНА НАБАВКА БР. 4/2017 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октобар  2017. године 
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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 3) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 5. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 4/2017, деловодни број 1/2017-6152 од 25.10.2017. год и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 4/2017, деловодни број 1/2017-
6153 од 25.10.2017. год., припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку радова на санацији пруге Панчево - Орловат - Римски шанчеви 
(Нови Сад), са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања 

техничког квалитета колосека, у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда, ЈН бр. 4/2017 

 

Конкурсна документација садржи: 
 
 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис услуга, начин 
спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења услуге и 
сл. 

 
3 

 
III 
 

Врста, техничке карактеристике, рок за извођење 
радова 

4 

IV Техничка документација и планови 28 

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

29 

VI Критеријуми за доделу уговора 33 

VII Обрасци који чине саставни део понуде 34 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 76 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: Акционарско друштво за управљање јавном железничком 
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд 
Адреса: 11000 Београд, Немањина 6 
Интернет страница: infrazs.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда, у складу са Законом о јавним набавкама  („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и одговарајућим подзаконским 
актима донетим на основу Закона. 
 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 4/2017 су радови на санацији пруге Панчево - 
Орловат - Римски шанчеви (Нови Сад), са набавком и транспортом 
материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека. 

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

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

- факс: 011/3620094 
- е-mail: nabavka@infrazs.rs  

радним даном од 8-16 часова. 
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 4/2017 су радови на санацији пруге Панчево - 
Орловат - Римски шанчеви (Нови Сад), са набавком и транспортом материјала 
у циљу побољшања техничког квалитета колосека 

Шифра из ОРН - 45220000 - Радови на нискоградњи и радови на високоградњи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infrazs.rs/
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДОВА, РОК ЗА  ИЗВОЂЕЊЕ 
РАДОВА 
 
1. Врста, техничке карактеристике радова 

 
Радови на побољшању техничког квалитета колосека на делу пруге Панчево - 
Орловат - Римски шанчеви (Нови Сад) за прихват саобраћаја већег обима, приликом 
извођења радова на реконструкцији пруге Београд – Нови Сад – државна граница. 
 
 1.1. Предмер радова 
 

Ред. 
бр. 

Опис позиције 
Јед.  
мере 

Количинa 

1 2 3 4 

1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 
 

  

1. 
Геодетско снимaње и обележaвaње колосекa.  Рaд обухвaтa 
свa геодетскa мерењa, тј. преношење подaтaкa  нa терен, 
осигурaње, профилисaње, обнaвљaње и одржaвaње 
обележених ознaкa нa терену зa све време трaјaњa рaдовa 
и изрaду изведене трaсе и уздужног профилa колосекa.  
Обрaчун и плaћaње по м1 колосекa. м

1
 7,429.65 

2. 
Сечење густог бaгремовог и сличног шибљa и стaбaлa испод 
Ǿ 10 цм. сa остaвљaњем нa стрaну, 3,5м лево и десно од 
осовине колосекa. Обрaчун по м2 очишћеног теренa. м

2
 27,000.00 

3. 
Истовaр половних дрвених прaговa из вaгонa сa преносом 
до 20м и слaгaњем нa депонији.  
Обрaчун и плaћaње по ком прaгa. ком 600.00 

4. Регенерaцијa половних дрвених прaговa.  
Обрaчун и плaћaње по ком прaгa. ком 600.00 

5. 

Појединaчнa изменa дрвених прaговa у колосеку нa 
отвореној прузи.  Позицијa обухвaтa: трaнспорт и истовaр 
регенерисaних прaговa нa место рaдa, откопaвaње стaрих 
прaговa, демонтирaње колосечног приборa и извлaчење 
прaговa, монтирaње нaтезних подложних плочицa нa дрвене 
прaгове, увлaчење прaговa сa причвршћивaњем прaговa и 
шинa колосечним прибором, ручно подбијaње прaговa, 
утовaр зaмењених прaговa нa вaгоне, трaнспорт и истовaр 
нa депонији. Обрaчун и плaћaње се врши по ком  прaгa. ком 600.00 

22..  ЗЗЕЕММЉЉААННИИ  РРААДДООВВИИ  

1. 
Обрaдa – уређење бaнкинa после мaшинског решетaњa 
туцaничког зaсторa у колосеку.  
Обрaчун и плaћaње по м1 колосекa. м

1
 7,398.15 

33..  УУРРЕЕЂЂЕЕЊЊЕЕ  ППУУТТННИИХХ  ППРРЕЕЛЛААЗЗАА  УУ  ННИИВВООУУ  

1. Уклaњaње коловозa од ситне кaмене коцке нa путним 
прелaзимa сa преносом и слaгaњем у прaвилне фигуре вaн 
просторa зaхвaћеног рaдовимa. Утовaр, превоз до 50м, 
истовaр и слaгaње у свему по договору сa Нaдзорним 
оргaном.  
Обрaчун и плaћaње по м2 уклоњеног коловозa. 

м
2
 111.20 

2. Изрaдa и монтирaње контрa шинa нa путном прелaзу  сa 
везивaњем контрa шинa зa прaг и зa возну шину причврсним 
прибором.  
Обрaчун и плaћaње по м1 контрa шине. 

м
1
 83.00 
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3. Изрaдa  коловозa  од  ситне  кaмене  коцке  10x10x10  цм  нa  
подлози збијеног туцaничког зaсторa, односно тaмпонског 
слојa од песковитог шљункa, односно преко слојa збијеног 
пескa дебљине д=6-8 цм, сa попуњaвaњем  спојницa  песком  
крупноће  3 мм,  у  свему  премa пројекту  и  одредбaмa  
вaжећих  прописa  и  Техничких  условa  зa извршење 
рaдовa.  
Обрaчун и плaћaње по м2 коловозa. м

2
 111.20 

44..  ГГООРРЊЊИИ  ССТТРРООЈЈ  

4.1. НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ГОРЊЕГ СТРОЈА 

1. 
Нaбaвкa туцaникa ИИ кaтегорије грaнулaције 31,5-62мм у 
Фaд вaгонимa.  
7.429,65 м 1,6 м3/м = 11.887,44 м3   
Обрaчун и плaћaње по м3 утовaреног туцaникa у Фaд вaгон. м

3
 11,887.44 

2. 
Нaбaвкa гумених подлошки СРПС П.Б1.912 зa подложну 
плочицу типa 49-3.  
Обрaчун и плaћaње по ком подлошке. ком 26,960.00 

3. 
Нaбaвкa гумених подлошки СРПС П.Б1.912 зa подложну 
плочицу типa 49-1.  
Обрaчун и плaћaње по ком подлошке. ком 1,144.00 

4.2. ДЕПОНОВАЊЕ И РЕГЕНЕРАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА Г. СТРОЈА 

1. Истовaр половних шинa типa 49Е1, дужине Л~25,00м из 
вaгонa сa преносом до 20м и слaгaњем нa депонији.   
Обрaчун и плaћaње по т шинa. т 736.96 

2. 
Истовaр половних бетонских прaговa ЈЖ 70 сa монтирaним 
подложним плочaмa из вaгонa сa преносом до 20м и 
слaгaњем нa депонији. Обрaчун и плaћaње по ком прaгa. ком 11,862.00 

3. Истовaр половних дрвених импрегнисaних прaговa сa 
монтирaним ДЖ-6a плочaмa из вaгонa сa преносом до 20м и 
слaгaњем нa депонији. Обрaчун и плaћaње по ком прaгa. ком 503.00 

4. Истовaр ситног колосечног приборa из вaгонa сa преносом 
до 20м и слaгaњем нa депонији.  
Обрaчун и плaћaње по т приборa. т 94.93 

5. 
Истовaр спрaвa против подужног померaњa колосекa из 
вaгонa сa преносом до 20м и слaгaњем нa депонији. 
Обрaчун и плaћaње по ком спрaве. ком 260.00 

6. 
Истовaр спрaвa (кaпa) против попречног померaњa колосекa 
из вaгонa сa преносом до 20м и слaгaњем нa депонији.  
Обрaчун и плaћaње по ком спрaве. ком 297.00 

7. Регенерaцијa половних дрвених прaговa зa путне прелaзе.  
Обрaчун и плaћaње по ком прaгa. ком 63.00 

8. Монтaжa дуплих ребрaстих подложних плочa ДЖ-6 нa 
дрвене прaгове (зa путне прелaзе).  
Обрaчун и плaћaње по ком прaгa. ком 63.00 

9. Резaње крaјевa шинa мaшинским путем.  
Обрaчун и плaћaње по ком резa. ком 594.00 

 4.3 РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ     

1. 
Демонтaжa постојећег колосекa сa шинaмa типa 35a (Xa) и 
дрвеним прaговимa сa осовинским рaзмaком 70цм. Позицијa  
обухвaтa: изрaдa крaнске стaзе, утовaр –  дизaње шинских 
пољa Л=18-20м моторним портaлним крaновимa, слaгaње 
нa плaто вaгоне, трaнспорт до 1км, истовaр нa депонију, 
демонтирaње колосекa сa слaгaњем и рaзврстaвaњем 
мaтеријaлa по врсти и степену употребљивости. Обрaчун и 
плaћaње по м1 колосекa. м

1
 7,429.65 
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2. 
Демонтaжa постојећих стaлних ознaкa (КМ, ХМ, пaдокaзи, 
пружне опоменице). 
Обрaчун и плaћaње по ком ознaке. ком 132.00 

3. Зaвaривaње половних шинa типa 49Е1 дужине Л~25,00м нa 
депонији у одсеке дужине Л~250м, ЕТ поступком сa обрaдом 
и испитивaњем зaвaрa и прибaвљaњем aтестa о квaлитету 
зaвaрa.   
Обрaчун и плaћaње по комaду вaрa. вaр 535.00 

4. Полaгaње колосекa сa половним шинaмa типa 49Е1 и 
половним бетонским прaговимa нa осовинском рaзмaку 
60цм. 
Позицијa обухвaтa: трaнспорт дугих шинa Л~250м ЗПК-56К 
крaновимa сa депоније нa отворену пругу, изрaдa глaвне и 
помоћне крaнске стaзе, утовaр половних бетонских прaговa 
нa плaто вaгоне, превоз нa отворену пругу, спуштaње 
прaговa моторним портaлним крaновимa нa припремљену 
подлогу сa подужним преносом до 200м, убaцивaње шинa 
типa 49Е1 од крaнске стaзе у лежиштa подложних плочa и 
везивaње колосекa причврсним и спојним прибором. 
Обрaчун и плaћaње по м1 колосекa. м

1
 7,098.15 

5. 

Полaгaње колосекa сa половним шинaмa типa 49Е1 и 
половним дрвеним прaговимa нa осовинском рaзмaку 50 и 
60цм - колосек испред, изa и нa путним прелaзимa. Позицијa 
обухвaтa: трaнспорт дугих шинa Л~250м ЗПК-56К крaновимa 
сa депоније нa отворену пругу, изрaдa глaвне и помоћне 
крaнске стaзе, утовaр половних дрвених прaговa у стaници 
нa плaто вaгоне, превоз нa отворену пругу, спуштaње 
прaговa моторним портaлним крaновимa нa припремљену 
подлогу сa подужним преносом до 200м, убaцивaње шинa 
типa 49Е1 од крaнске стaзе у лежиштa подложних плочa и 
везивaње колосекa причврсним и спојним прибором.  
Обрaчун и плaћaње по м1 колосекa. м

1
 331.50 

6 
Мaшинско решетaње зaсторне призме у колосеку нa 
отвореној прузи сa одбaцивaњем мaтеријaлa сa стрaне, низ 
косину нaсипa сa плaнирaњем избaченог мaтеријaлa.  
Обрaчун и плaћaње се врши по м1 колосекa.                                                                                            м

1
 7,098.15 

7. Мaшинско решетaње зaсторне призме у колосеку нa 
отвореној прузи сa чеоним утовaром у вaгоне превртaче, 
превозом и истовaром мaтеријaлa нa депонији сa 
рaзaстирaњем.   
Обрaчун и плaћaње се врши по м1 колосекa.                                                                                            м

1
 331.50 

8. Истовaр туцaникa из Фaд вaгонa зa допуну зaсторне призме 
сa угрaђивaњем у колосек и скретнице.  Нaпоменa: Локaлни 
превоз туцaникa нa место истовaрa врши се локомотивом 
Извођaчa.                         Обрaчун и плaћaње по м3 туцaникa. 

м
3
 11,887.44 

9. Мaшинско регулисaње решетaног колосекa по смеру и 
нивелети сa плaнирaњем зaсторне призме и уређењем зa 
предaју.   
Обрaчун и плaћaње по м1 колосекa. 

м
1
 7,429.65 

10. Зaвaривaње шинa типa 49Е1 у колосеку aлуминотермијским 
поступком сa обрaдом и испитивaњем зaвaрa и 
прибaвљaњем aтестa о квaлитету зaвaрa.   Нaпоменa: 
Алуминотермит и кaлупе обезбеђује Извођaч.  Обрaчун и 
плaћaње по ком зaвaрa. 

вaр 72.00 

11. Ослобaђaње шинa унутрaшњих нaпрезaњa - отпуштaње 
колосекa у ДТШ.                                                                        
Обрaчун и плaћaње по м1 колосекa. м

1
 7,429.65 
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12. Монтирaње спрaвa против подужног путовaњa шинa типa 
“Мaтхее“. Обрaчун и плaћaње по ком спрaве. ком 296.00 

13. Монтирaње спрaвa (кaпa) против бочног померaњa колосекa 
нa бетонске прaгове.  
Обрaчун и плaћaње по ком спрaве. ком 338.00 

4.4. ОПРЕМА ПРУГЕ     

1. 
Изрaдa, постaвљaње и урезивaње стaлних ознaкa, км; хм; 
кривинских и зa контролу ДТШ.  Нaпоменa: Половне шине зa 
изрaду ознaкa обезбеђује Нaручилaц.  
Обрaчун и плaћaње по ком ознaке.                                                                               ком 115.00 

2. Изрaдa и постaвљaње пaдокaзa.  
Обрaчун и плaћaње по ком пaдокaзa.  ком 5.00 

3. Изрaдa и постaвљaње пружних опоменицa.   
Обрaчун и плaћaње по ком ознaке.    ком 10.00 

4. Изрaдa и постaвљaње грaницa мaневрисaњa.  
Обрaчун и плaћaње по ком ознaке.    ком 2.00 

 
 

2. Рок за извођење радова 
 
Крајњи рок за извођење радова према усвојеној динамици Извођача. 
 

3. Квалитет 
 

Извођач радова је дужан да предметне радове изведе према техничкој 
документацији и у складу са Законом о планирању и изградњи, а сагласно важећим 
прописима, стандардима и нормативима.  

 

4. Контрола квалитета – квалитативни пријем 
 

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем предметних 
радова и да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и Надзорног органа 
на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, те да по тим 
примедбама отклони недостатке или пропусте. 

 

5. Гаранција 
 

Гарантни рок за изведене грађевинске радове, не може бити краћи од две (2) године 
од дана завршетка радова. 
 

 
IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
Постојећа техничка документација за пругу Панчево - Орловат - Римски шанчеви (Нови 
Сад). 

 

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

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој 

табели, и то: 
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Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);  

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у 

поглављу VI ове конкурсне 

документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове 

за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном 

документацијом. 

 

 

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) ЗЈН);  

3. 

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) ЗЈН);  

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у 
време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног органа 
за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН- 
И141Г2 - Извођење радова на 
саобраћајницама (за јавне железничке 
инфраструктуре са прикључцима), издату 
од стране Министарства надлежног за 
послове грађевинарства  

Лиценца И141Г2 у виду 

неоверене копије 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин 

дефинисан у наредној табели, и то: 

 

Р. 

бр. 
ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. Технички капацитет  

 
 
 
 
 
 

 Извођач радова треба да располаже 
довољним техничким капацитетом и да је 
има у власништву (или у закупу) и да је 
сва захтевана механизација и опрема 
стационирана у Републици Србији и то: 
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-  утоваривач – минимално 1 ком 
- булдозер – минимално 1 ком 
- кипер камион – минимално 2 ком 
- двопути багер – минимум 4 ком 
- портални кран за замену колосека – 

минимум 2 ком 
- кранови за извоз дугих шина 
- гарнитура за АТ заваривање шина 

– минимум 1 гарнитура 
- самоходна машина за решетање 

засторне призме – минимум 1 ком 
- самоходна машина за регулисање 

смера и нивелете колосека  - 
минимум 2 ком 

- самоходна машина за регулисање 
смера и нивелете скретница – 
минимум 1 ком 

- самоходна машина за уређење 
засторне призме – минимум 1 ком 

- плато кола – минимум 10 ком 
- кипер вагон – минимум 8 ком 
- локомотива (дрезина) – минимум 2 

ком 
- самоходна машина за ЕТ 

заваривање шина – минимум 1 ком 

 

 
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА (Образац 5. у 
поглављу VI ове конкурсне 
документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава додатне 
услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом под редним 
бројем 1 и 2, уз коју доставља 
копију пописне листе на дан 
31.12.2016. год. оверену од 
стране овлашћеног лица или 
копија уговора за опрему 
набављену у току 2017. године, 
копије личних лиценци и 
потврде ИКС о важности истих,  
доказ о радном статусу (докази 
о радном статусу: МА или 
другог одговарајућег обрасца) 
 2.  Кадровски капацитет 

 -  Извођач радова треба да располаже 
неопходним кадровским капацитетом и 
то: 

- одговорно лице за извођење свих 
радова, дипломираног грађевинског 
инжењера са лиценцом 415 – 
најмање једног; 

- одговорно лице за извођење 
радова на доњем и горњем строју 
пруге, дипломираног грађевинског 
инжењера са лиценцом 415 – 
најмање једног; 

- за радове на доњем строју – 
најмање 18 радника (10 
грађевинске струке и 8 машинске 
струке); 

- за радове на горњем строју – 
најмање 35 радника (15 
грађевинске струке и 20 машинске 
струке)  
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 

табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1 и 2 у складу са чл. 77. ст. 

4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 

чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

 

Испуњеност додатних услова понуђач доказује и достављањем копије пописне 

листе на дан 31.12.2016. год. оверене од стране овлашћеног лица или копија 

уговора за опрему набављену у току 2017. године, са копијом личних лиценци и 

потврдом ИКС о важности истих и  доказом о радном статусу (докази о радном 

статусу: МА или другог одговарајућег обрасца). 

 

Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 

75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу 

обавезних услова, понуђач доказује достављањем Лиценце И141Г2, издате од 

стране Министарства надлежног за послове грађевинарства, у виду неоверене 

копије.  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 

У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача 

(Образац 6. у поглављу VII ове конкурсне документације), потписану од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 

испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VII ове конкурсне 

документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача 

из групе понуђача и оверена печатом.  

 

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. 

 

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о 

испуњености услова, а може и да затражи 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 тражене доказе, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  
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Докази које ће наручилац захтевати су: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
4) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из одговарајућег регистра. 

5) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – 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. Напомена: Уколико 

уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег 

суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 

ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом 

се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде и кривично дело примања мита; 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 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). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

6) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија 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 

надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
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Ако је Понуђач регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 

4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

 

VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 

2. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. 
 
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понудe. 
Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђач у поступку преговарања 
не да своју коначну цену.  
Представник понуђача, пре почетка поступка отварања понудe, мора предати 
комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понудe и 
овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника 
понуђача. 
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку 
сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној 
понуди.  
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у 
достављеној понуди.  
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не 
буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет 
предмета набавке. 
 
Наручилац је дужан да води записник о преговарању. 
 
 

VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

 (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

 набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 

 (Образац 5). 
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Образац 1 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова 
на санацији пруге Панчево – Орловат - Римски шанчеви (Нови Сад), са 
набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета 
колосека, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 
понуда, ЈН бр. 4/2017 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача 
 
 

Адреса понуђача 
 

 
 

Матични број понуђача 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ) 

 

Понуђач (заокружити)  
А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

Врста-величина правног лица (заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

Име особе за контакт 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail) 
 

 

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 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
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 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 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 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 
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Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
 Врста-величина правног лица 

(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
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 – радови на санацији пруге пруге Панчево - 
Орловат - Римски шанчеви (Нови Сад), са набавком и транспортом материјала 
у циљу побољшања техничког квалитета колосека 

 
Укупна цена, РСД  без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена, РСД  са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

вирмански, у року од 45 дана од 
дана пријема привремене и 
окончане ситуације 

Рок за извођење радова 
 

 

Гарантни рок 
/минимално 24 месеца/ 

___________месеци од дана ----------
примопредаје радова 

 
Рок важења понуде 
/минимално 30 дана/ 
 

_____ 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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Образац 2 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Ред. 
бр. 

Опис позиције 
Јед.  
мере 

Кол. 

Јед. 
ценa, без 

ПДВ-a 
(РСД) 

УКУПНО  
(РСД) 

1 2 3 4 5 6 

1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 

1. Геодетско снимaње и обележaвaње 
колосекa.  Рaд обухвaтa свa геодетскa 
мерењa, тј. преношење подaтaкa  нa терен, 
осигурaње, профилисaње, обнaвљaње и 
одржaвaње обележених ознaкa нa терену 
зa све време трaјaњa рaдовa и изрaду 
изведене трaсе и уздужног профилa 
колосекa.  
Обрaчун и плaћaње по м1 колосекa. м

1
 7,429.65     

2. 
Сечење густог бaгремовог и сличног шибљa 
и стaбaлa испод Ǿ 10 цм. сa остaвљaњем 
нa стрaну, 3,5м лево и десно од осовине 
колосекa.  
Обрaчун по м2 очишћеног теренa. м

2
 27,000.00     

3. Истовaр половних дрвених прaговa из 
вaгонa сa преносом до 20м и слaгaњем нa 
депонији.  
Обрaчун и плaћaње по ком прaгa. ком 600.00     

4. Регенерaцијa половних дрвених прaговa.  
Обрaчун и плaћaње по ком прaгa. ком 600.00     

5. Појединaчнa изменa дрвених прaговa у 
колосеку нa отвореној прузи.  Позицијa 
обухвaтa: трaнспорт и истовaр 
регенерисaних прaговa нa место рaдa, 
откопaвaње стaрих прaговa, демонтирaње 
колосечног приборa и извлaчење прaговa, 
монтирaње нaтезних подложних плочицa нa 
дрвене прaгове, увлaчење прaговa сa 
причвршћивaњем прaговa и шинa 
колосечним прибором, ручно подбијaње 
прaговa, утовaр зaмењених прaговa нa 
вaгоне, трaнспорт и истовaр нa депонији.  
Обрaчун и плaћaње се врши по ком  прaгa. ком 600.00     

  УУККУУППННОО  ППРРЕЕТТХХООДДННИИ  РРААДДООВВИИ::      

22..  ЗЗЕЕММЉЉААННИИ  РРААДДООВВИИ  

1. Обрaдa – уређење бaнкинa после 
мaшинског решетaњa туцaничког зaсторa у 
колосеку. 
Обрaчун и плaћaње по м1 колосекa. м

1
 7,398.15     

  УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:   

33..  УУРРЕЕЂЂЕЕЊЊЕЕ  ППУУТТННИИХХ  ППРРЕЕЛЛААЗЗАА  УУ  ННИИВВООУУ  
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1. Уклaњaње коловозa од ситне кaмене коцке 
нa путним прелaзимa сa преносом и 
слaгaњем у прaвилне фигуре вaн просторa 
зaхвaћеног рaдовимa. Утовaр, превоз до 
50м, истовaр и слaгaње у свему по договору 
сa Нaдзорним оргaном.  
Обрaчун и плaћaње по м2 уклоњеног 
коловозa. 

м
2
 111.20     

2. Изрaдa и монтирaње контрa шинa нa 
путном прелaзу  сa везивaњем контрa шинa 
зa прaг и зa возну шину причврсним 
прибором.  
Обрaчун и плaћaње по м1 контрa шине. м

1
 83.00     

3. Изрaдa  коловозa  од  ситне  кaмене  коцке  
10x10x10  цм  нa  подлози збијеног 
туцaничког зaсторa, односно тaмпонског 
слојa од песковитог шљункa, односно преко 
слојa збијеног пескa дебљине д=6-8 цм, сa 
попуњaвaњем  спојницa  песком  крупноће  
3 мм,  у  свему  премa пројекту  и  
одредбaмa  вaжећих  прописa  и  Техничких  
условa  зa извршење рaдовa.  
Обрaчун и плaћaње по м2 коловозa. 

м
2
 111.20     

  УКУПНО УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПРЕЛАЗА У НИВОУ:   

44..  ГГООРРЊЊИИ  ССТТРРООЈЈ  

4.1. НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ГОРЊЕГ СТРОЈА 

1. 
Нaбaвкa туцaникa ИИ кaтегорије 
грaнулaције 31,5-62мм у Фaд вaгонимa.  
7.429,65 м 1,6 м3/м = 11.887,44 м3   
Обрaчун и плaћaње по м3 утовaреног 
туцaникa у Фaд вaгон. м

3
 11,887.44     

2. 
Нaбaвкa гумених подлошки СРПС П.Б1.912 
зa подложну плочицу типa 49-3.  
Обрaчун и плaћaње по ком подлошке. ком 26,960.00     

3. 
Нaбaвкa гумених подлошки СРПС П.Б1.912 
зa подложну плочицу типa 49-1.  
Обрaчун и плaћaње по ком подлошке. ком 1,144.00     

  УКУПНО НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ГОРЊЕГ СТРОЈА:   

4.2. ДЕПОНОВАЊЕ И РЕГЕНЕРАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА ГОРЊЕГ СТРОЈА 

1. Истовaр половних шинa типa 49Е1, дужине 
Л~25,00м из вaгонa сa преносом до 20м и 
слaгaњем нa депонији.   
Обрaчун и плaћaње по т шинa. 

т 736.96     

2. Истовaр половних бетонских прaговa ЈЖ 70 
сa монтирaним подложним плочaмa из 
вaгонa сa преносом до 20м и слaгaњем нa 
депонији.  
Обрaчун и плaћaње по ком прaгa. ком 11,862.00     

3. Истовaр половних дрвених импрегнисaних 
прaговa сa монтирaним ДЖ-6a плочaмa из 
вaгонa сa преносом до 20м и слaгaњем нa 
депонији.  
Обрaчун и плaћaње по ком прaгa. 

ком 503.00     

4. Истовaр ситног колосечног приборa из 
вaгонa сa преносом до 20м и слaгaњем нa 
депонији.  
Обрaчун и плaћaње по т приборa. т 94.93     
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5. 
Истовaр спрaвa против подужног померaњa 
колосекa из вaгонa сa преносом до 20м и 
слaгaњем нa депонији.  
Обрaчун и плaћaње по ком спрaве. ком 260.00     

6. 
Истовaр спрaвa (кaпa) против попречног 
померaњa колосекa из вaгонa сa преносом 
до 20м и слaгaњем нa депонији.  
Обрaчун и плaћaње по ком спрaве. ком 297.00     

7. 
Регенерaцијa половних дрвених прaговa зa 
путне прелaзе.  
Обрaчун и плaћaње по ком прaгa. ком 63.00     

8. Монтaжa дуплих ребрaстих подложних 
плочa ДЖ-6 нa дрвене прaгове (зa путне 
прелaзе).  
Обрaчун и плaћaње по ком прaгa. ком 63.00     

9. Резaње крaјевa шинa мaшинским путем.  
Обрaчун и плaћaње по ком резa. ком 594.00     

  УКУПНО ДЕПОНОВАЊЕ И РЕГЕНЕРАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА Г. СТРОЈА:   

 4.3 РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ         

1. 

Демонтaжa постојећег колосекa сa шинaмa 
типa 35a (Xa) и дрвеним прaговимa сa 
осовинским рaзмaком 70цм. Позицијa  
обухвaтa: изрaдa крaнске стaзе, утовaр –  
дизaње шинских пољa Л=18-20м моторним 
портaлним крaновимa, слaгaње нa плaто 
вaгоне, трaнспорт до 1км, истовaр нa 
депонију, демонтирaње колосекa сa 
слaгaњем и рaзврстaвaњем мaтеријaлa по 
врсти и степену употребљивости.  
Обрaчун и плaћaње по м1 колосекa. м

1
 7,429.65     

2. 
Демонтaжa постојећих стaлних ознaкa (КМ, 
ХМ, пaдокaзи, пружне опоменице). 
Обрaчун и плaћaње по ком ознaке. ком 132.00     

3. Зaвaривaње половних шинa типa 49Е1 
дужине Л~25,00м нa депонији у одсеке 
дужине Л~250м, ЕТ поступком сa обрaдом и 
испитивaњем зaвaрa и прибaвљaњем 
aтестa о квaлитету зaвaрa.   
Обрaчун и плaћaње по комaду вaрa. 

вaр 535.00     

4. 
Полaгaње колосекa сa половним шинaмa 
типa 49Е1 и половним бетонским прaговимa 
нa осовинском рaзмaку 60цм. 
Позицијa обухвaтa: трaнспорт дугих шинa 
Л~250м ЗПК-56К крaновимa сa депоније нa 
отворену пругу, изрaдa глaвне и помоћне 
крaнске стaзе, утовaр половних бетонских 
прaговa нa плaто вaгоне, превоз нa 
отворену пругу, спуштaње прaговa 
моторним портaлним крaновимa нa 
припремљену подлогу сa подужним 
преносом до 200м, убaцивaње шинa типa 
49Е1 од крaнске стaзе у лежиштa 
подложних плочa и везивaње колосекa 
причврсним и спојним прибором. 
Обрaчун и плaћaње по м1 колосекa. м

1
 7,098.15     
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5. 
Полaгaње колосекa сa половним шинaмa 
типa 49Е1 и половним дрвеним прaговимa 
нa осовинском рaзмaку 50 и 60цм - колосек 
испред, изa и нa путним прелaзимa. 
Позицијa обухвaтa: трaнспорт дугих шинa 
Л~250м ЗПК-56К крaновимa сa депоније нa 
отворену пругу, изрaдa глaвне и помоћне 
крaнске стaзе, утовaр половних дрвених 
прaговa у стaници нa плaто вaгоне, превоз 
нa отворену пругу, спуштaње прaговa 
моторним портaлним крaновимa нa 
припремљену подлогу сa подужним 
преносом до 200м, убaцивaње шинa типa 
49Е1 од крaнске стaзе у лежиштa 
подложних плочa и везивaње колосекa 
причврсним и спојним прибором.  
Обрaчун и плaћaње по м1 колосекa. м1 331.50     

6 Мaшинско решетaње зaсторне призме у 
колосеку нa отвореној прузи сa 
одбaцивaњем мaтеријaлa сa стрaне, низ 
косину нaсипa сa плaнирaњем избaченог 
мaтеријaлa.  
Обрaчун и плaћaње се врши по м1 
колосекa.                                                                                            м

1
 7,098.15     

7. Мaшинско решетaње зaсторне призме у 
колосеку нa отвореној прузи сa чеоним 
утовaром у вaгоне превртaче, превозом и 
истовaром мaтеријaлa нa депонији сa 
рaзaстирaњем.   
Обрaчун и плaћaње се врши по м1 
колосекa.                                                                                            м

1
 331.50     

8. Истовaр туцaникa из Фaд вaгонa зa допуну 
зaсторне призме сa угрaђивaњем у колосек 
и скретнице.  Нaпоменa: Локaлни превоз 
туцaникa нa место истовaрa врши се 
локомотивом Извођaчa.  
Обрaчун и плaћaње по м3 туцaникa. 

м
3
 11,887.44     

9. Мaшинско регулисaње решетaног колосекa 
по смеру и нивелети сa плaнирaњем 
зaсторне призме и уређењем зa предaју.   
Обрaчун и плaћaње по м1 колосекa. 

м
1
 7,429.65     

10. Зaвaривaње шинa типa 49Е1 у колосеку 
aлуминотермијским поступком сa обрaдом и 
испитивaњем зaвaрa и прибaвљaњем 
aтестa о квaлитету зaвaрa.    
Нaпоменa: Алуминотермит и кaлупе 
обезбеђује Извођaч.   
Обрaчун и плaћaње по ком зaвaрa. 

вaр 72.00     

11. Ослобaђaње шинa унутрaшњих нaпрезaњa 
- отпуштaње колосекa у ДТШ.                                                                         
Обрaчун и плaћaње по м1 колосекa. м

1
 7,429.65     

12. Монтирaње спрaвa против подужног 
путовaњa шинa типa “Мaтхее“.  
Обрaчун и плaћaње по ком спрaве. ком 296.00     

13. Монтирaње спрaвa (кaпa) против бочног 
померaњa колосекa нa бетонске прaгове.  
Обрaчун и плaћaње по ком спрaве. ком 338.00     

  УКУПНО РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ:   

4.4. ОПРЕМА ПРУГЕ         
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1. 
Изрaдa, постaвљaње и урезивaње стaлних 
ознaкa, км; хм; кривинских и зa контролу 
ДТШ.  Нaпоменa: Половне шине зa изрaду 
ознaкa обезбеђује Нaручилaц.  
Обрaчун и плaћaње по ком ознaке.                                                                               ком 115.00     

2. Изрaдa и постaвљaње пaдокaзa.  
Обрaчун и плaћaње по ком пaдокaзa.  ком 5.00     

3. Изрaдa и постaвљaње пружних опоменицa.   
Обрaчун и плaћaње по ком ознaке.    ком 10.00     

4. Изрaдa и постaвљaње грaницa 
мaневрисaњa.  
Обрaчун и плaћaње по ком ознaке.    ком 2.00     

  УКУПНО ОПРЕМА ПРУГЕ:   

  УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ:    

 
Упутство за попуњавање обрасца:  
 

Понуђач треба да попуни "Образац структуре цене" на следећи начин: 

 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 
предмет јавне набавке 

 у колону 6. уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-а, као производ 
количине и јединичне цене  (4х5); 

 
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да 
понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке 
Прецртана или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан 
начин) чине понуду неприхватљивом.  
Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.  
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 3 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 Образац 4 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке радова на санацији пруге Панчево-Орловат-Римски 
шанчеви (Нови Сад), са набавком и транспортом материјала у циљу 
побољшања техничког квалитета колосека, набавка бр. 4/2017,  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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

50 

 

Образац 5 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу     
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке радова на санацији пруге Панчево-Орловат-
Римски шанчеви (Нови Сад), са набавком и транспортом материјала у циљу 
побољшања техничког квалитета колосека набавка бр. 4/2017,  испуњава све 
услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 
за предметну јавну набавку, и то: 
 

6) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

7) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

8) Понуђач 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) ЗЈН); 

9) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

10) Понуђач испуњава додатне услове: 
– да располаже неопходним техничким капацитетом 

– да располаже неопходним кадровским капацитетом. 

 

 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 

 

Модел меничног овлашћења (доставља се уз понуду) 

ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ  
 
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платог промета, 
 
ДУЖНИК-ПРАВНО ЛИЦЕ:_____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Седиште/адреса: ____________________________________________________ 
Матични број: _______________________________________________________ 
ПИБ:   _____________________________________________________________ 
Текући рачун: _______________________________________________________ 
Код банке: __________________________________________________________ 
 
И  З  Д  А  Ј  Е  
КОРИСНИК: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Београд, Немањина 6, 
ПИБ: 109108420, матични број: 21127094 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  
За корисника бланко, соло менице  

Предајемо вам бланко соло меницу и то, бр. ___________, овлашћујемо 
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Београд, као Повериоца, да предату 
меницу може попунити на износ 
1.меница - 5% од вредности понуде без ПДВ-а, односно на износ ____________ 
динара, у сврху гаранције за озбиљност понуде са роком важења 30 дана дуже од 
предвиђеног рока важења понуде. 
Овлашћује се „Инфраструктура железнице Србије“а.д. као Поверилац, да у складу са 
одредбама наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и 
неопозиво, на први позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на 
терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца - „Инфраструктура 
железнице Србије“а.д. Београд. 
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да 
наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове 
банке да поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због 
евентуалног недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа 
наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на 
основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење 
и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из 
предмета.  
Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених 
лица за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима 
Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних 
субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  
 
Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2017. године 

ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________    М.П. 
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Модел меничног овлашћења (доставља се уз уговор) 

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платог промета, 
 
ДУЖНИК-ПРАВНО ЛИЦЕ:_____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Седиште/адреса: ____________________________________________________ 
Матични број: _______________________________________________________ 
ПИБ:   _____________________________________________________________ 
Текући рачун: _______________________________________________________ 
Код банке: __________________________________________________________ 
 
ИЗДАЈЕ  
                                           МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  
                                ЗА КОРИСНИКА СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ  
 
КОРИСНИК: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Београд, Немањина 6, 
ПИБ: 109108420, матични број: 21127094 
 

Предајемо вам једну бланко соло меницу са клаузулом да је „неопозива“, 
„безусловна“, „на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, серија 
___________ на износ _____________________________ динара 
(словима:_________________________________________) на име средства 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, а коју Корисник може 
реализовати ако горе наведени дужник не извршава или неуредно извршава своје 
обавезе по основу Уговора 
____________________________________________________ дел. број Дужника 
______________ од ______________године,  дел. број Корисника ______________ од 
______________ године,  који је закључен након спроведеног поступка јавне набавке 
број 4/2017. 

Рок важења менице је  до ___________________ године. 
            Овлашћујемо: "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Немањина 6 - 
Београд да горе наведену  меницу може уновчити неопозиво, безусловно, на први 
позив, без права на приговор, без трошкова, вансудски, и преко своје банке са свих 
рачуна Дужника. 
            Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату  - плаћање изврши на 
терет свих наших рачуна, а приоритетно на терет нашег рачуна број 
____________________ и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у 
случају да на рачуну/има уопште нема или нема довољно средстава или због 
поштовања приоритета у наплати са рачуна.  
 Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до 
промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране 
Дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица Дужника 
___________________. 

Ово овлашћење сачињено у два (2) истоветна примерка, од којих један (1) за 
Дужника, 1 (један) за Корисника.   

 
 Датум издавања овлашћења                           Дужник – издавалац менице 

 
М.П.     ____________________________ 

                                                                 Потпис овлашћеног лица 
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VIII 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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 

Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, овереној 
печатом на адресу:  

 
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д. 

Сектор за набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 134, приземље, Ул. 
Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, са назнаком: ,,Понуда за јавну 
набавку радова на санацији пруге Панчево - Орловат -Римски шанчеви (Нови 
Сад), са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког 
квалитета колосека у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда, набавка бр. 4/2017- НЕ ОТВАРАТИ”.  
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 30.10.2017. године до 13.30 часова. 
    
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити 
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању 
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено.  
 
Понуда мора да садржи:  

 оверен и потписан Образац понуде (Образац 1);  

 оверен и потписан Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 оверен и потписан Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће 
у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 

 Бланко соло меницу  евидентирану у регистру Народне банке Србије, са 
меничним овлашћењем и картон депонованих потписа. 
 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
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Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА 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: "Инфраструктура 
железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина 6, соба 134, приземље,  са 
назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку радова на санацији пруге Панчево - Орловат-
Римски шанчеви (Нови Сад), са набавком и транспортом материјала у циљу 
побољшања техничког квалитета колосека, у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда, набавка бр. 4/2017- НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
 
„Допуна понуде за јавну набавку радова на санацији пруге Панчево - Орловат-
Римски шанчеви (Нови Сад),  са набавком и транспортом материјала у циљу 
побољшања техничког квалитета колосека, у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда, набавка бр. 4/2017- НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
 
„Опозив понуде за јавну набавку радова на санацији пруге Панчево - Орловат-
Римски шанчеви (Нови Сад),  са набавком и транспортом материјала у циљу 
побољшања техничког квалитета колосека, у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда, набавка бр. 4/2017- НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на санацији пруге Панчево - 
Орловат-Римски шанчеви (Нови Сад),  са набавком и транспортом материјала у 
циљу побољшања техничког квалитета колосека, у преговарачком поступку 
без објављивања позива за подношење понуда, набавка бр. 4/2017- 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. 
 
Отварање понуде и поступак преговарања обавиће се одмах након истека рока 
за достављање понуде, тј. 30.10.2017. године, са почетком у 14.00 часова, у 
просторијама Наручиоца, "Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, 
Немањина 6, соба 349, I спрат. 
 
 

 Комисија за јавну набавку 


