
 
 

  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 
,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д. 

  

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

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Београд, Немањина 6 

Факс: +381 11 3620094 

Телефон: +381 11 3618017 

E-mail: nabavka@srbrail.rs 
 

Број: 17/17 - 2022 

Датум: 11.08.2017. 
 
 

На основу  члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) и Упутства за сачињавање понуде, за јавну набавку Резервни делови и материјала за 

напојне уређаје и телекомуникационе системе, у отвореном поступку (набавка бр. 

29/2017), по партијама 

издају  се 

Измене и допуне бр. 2  

 

Конкурсна документација на страни 6/83  у тачки 2.1.3.1. мења се и гласи: 

2.1.3.1. Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде  

Понуђач као средство обезбеђења за понуду доставља: 

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која мора бити неопозива, без приговора, 

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

од вредности понуде, која је издата од угледне банке са седиштем у земљи Наручиоца 

или у иностранству, а  која је прихватљива за Наручиоца и у облику који је прихватљив 

за Наручиоца и са роком важности 30 дана дужим од опције понуде или  

- бланко соло меницу као  гаранцију за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем на 

5 % уговорене вредности добара  и роком важности од најмање 30 дана дужим од 

опције понуде. Такође је потребно доставити и копију депо картона лица овлашћених 

за потписивање Уговора и потврду пословне банке која представља доказ да је меница 

регистрована код Народне банке Србије. 
 

Страни понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкараске гаранције, плативе на први 

позив, а банка која исте издаје мора имати КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ КОМЕ ОДГОВАРА 

НАЈМАЊЕ НИВО КРЕДИТНОГ КВАЛИТЕТА 3 (ИНВЕСТИЦИОНИ РАНГ). Кредитни 

рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју 

је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која 

са налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило 

Европоско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets 

Authorities – ESMA). Домаћи понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкараске 

гаранције, плативе на први позив, а банка која исте издаје мора бити прихватљива за 

Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 

краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац 

или умањену месну надлежност за решавање спорова. 
 

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

 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (банкарска гаранција или бланко 

соло меница) доставља се за сваку партију посебно. Није могуће доставити збирно средство 

обезбеђења за више партија. 



 

 

 

Конкурсна документација на страни 7/83  у тачки 2.1.3.2. мења се и гласи: 

2.1.3.2 Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске 

гаранције или бланко соло ненице за добро извршење посла у моменту закључења уговора 
Понуђач je у обавези да као саставни део понуде достави: 

 потписано и печатом оверено писмо о намерама пословне банке да ће у моменту потписивања 

уговора, доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% 

од вредности уговора Образац бр. 5, (дат у одељку 5. Конкурсне документације) или  

 потписану и печатом оверену изјаву на свом меморандуму да ће под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу издати бланко соло меницу са меничним овлашћењем на 10 % 

уговорене вредности добара  и роком важности од најмање 30 дана дужим од од уговореног 

рока за коначно извршење набавке у  целости као средство гаранције.  
 

Изабрани понуђач је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 

наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се 

у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 

(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 

уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за 

добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за 

добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 

роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 

решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  
 

Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг 

која је у складу саа прописима објавила НБС или подобна рејтинг агенција која се налази на 

листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за 

хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities -  ESMA). 
 

Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити нову гаранцију са 

30 дана продуженим роком важења.  
 

Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења понуђачу, пре истека рока 

трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством. 
 

Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене обавезе, понуђач 

је дужан да продужи важење банкарске гаранције, а према условима из Модела уговора, 

односно Уговора.  - Образац бр. 3б , (дат у одељку 5. Конкурсне документације)  
 

Конкурсна документација на страни 14/83  у тачки 3.1.4. мења се и гласи: 
 

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

Понуђач који испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона а 

регистрован је код надлежне организације која га је сходно члана 78. Закона уписала у 

регистар понуђача, није у обавези да доставља доказе из тачака 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. конкурсне 

документације, већ је потребно да да изјаву где се поменути подаци налазе, односно на којој 

интернет страници, као и извод из регистра понуђача агенције за привредне регистре са број 

и датумом регистрације. 
 

Конкурсна документација на страни 15/83  у тачки 3.2.2. мења се и гласи: 
 

3.2.2. Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним 

капацитетима и то да је у претходних три године (2014, 2015. и 2016. збирно) до дана 

објављивања позива за подношење понуда испоручиo добра која су примерена 

предмету јавне набавке у вредности : 

- за партију 1: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а 



 

 

- за партију 2: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а 

- за партију 3: 5.000.000,00 динара без ПДВ-а 

- за партију 4: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а 

Документација: Уговори и/или рачуни у прилогу. 
 

Конкурсна документација на страни 16/83  у Техничке карактеристике и спецификације Партија 1 

Батерије и пуњиве батерије  мења се и гласи: 
Р.Б Назив добра  Јед.м. Количина 

1 Пуњива батерија 1,2V 4Ah величина Д (KR20)- HighTop  ком 120 

2 
Пуњива батерија 1,2V 1700mAh величина AA  

(KR6 или HR6)- HighTop 
 ком 100 

3 
Пуњива батерија 1,2V 2200mAh величина Ц  

(КR14 или HR14)- HighTop 
 ком 28 

4 Пуњива батерија 9V 250 mAh (6КR61 или 6HR61)  ком 30 

5 
Пуњива батерија 2,4V 8Ah NiCd (2x2 ћелије величине D 

(КR20) у термопластичном омотачу са изводима за 

лемљење или одговарајуће) 

 
ком 60 

6 Универзални пуњач за батерије АА, Ц, Д, универзални  ком 2 

7 Дугмаста батерија 3V (CR 2035)  ком 10 

8 Батерија 1,5V LR6,  паковање од 4 комада у блистеру  ком 39 

9 Батерија 1,5V LR14, паковање од 2 комада у блистеру  ком 8 

10 Батерија 1,5V LR20, паковање од 2 комада у блистеру  ком 21 

11 
Пуњива батерија Energy+ DR17AA NiMH 7,2V 

2200mAh за Seba KMT digiflex или одговарајућа 
 ком 3 

 

Конкурсна документација на страни 17/83  мења се и гласи: 
Минималне техничке карактеристике тражених пуњивих батерија: 

 Испуњавају услове прописане стандардима SRPS EN 61951-1 и SRPS EN 61951-2; 

 Називни напон: 1,2V; 

 Радни темепературни опсег: -20°С до +40°С; 

 Број циклуса пуњење- пражњење: минимално 500; 

 Капацитет: минимални капацитет по техничким спецификацијама исказан за струју 

пражњења 0,2C и крајњи напон пражњења 1,0V при температури амбијента од 20°C; 

 Димензије: у складу са стандардом SRPS EN 60086. 
 

Конкурсна документација на страни 23/83  мења се и гласи: 
Р.Б Назив добра  Јед.м. Количина 

1 Стац.олoвна аку. бат. 24V/75Аh OPzS  ком 18 

2 Стац.олoвна аку. бат. 60V/150Аh  OPzS  ком 1 

3 
Циклична батерија 12V/55Ah  

са течним електролитом 
 

ком 15 

4 Стац. оловна. аку. бат. 12V/75 Аh VRLA-АGM   ком 8 

5 
Батерија оловна пуњива 12V/2A VRLA-AGM 

(капацитет C20) 
 

ком 55 

6 Стац. оловна. аку. бат. 12V/40Аh  VRLA-AGM   ком 44 

7 Стац. оловна. аку. бат. 2X12V/75 Аh VRLA-AGM  ком 28 

8 
Оловна аку.бат. 12V/7Ah VRLA-AGM  

(капацитет C20) 
 

ком 44 

9 
Батерија оловна пуњива 6V/3,2Ah VRLA-AGM 

(капацитет C20) дим.макс.133x33x61 mm 
 

ком 20 

10 Стац. Оловна. Аку. Бат. 2X12V/100 Аh VRLA-AGM  ком 1 
 

Конкурсна документација на страни 26/83  мења се и гласи: 
 

УСЛОВИ ПРИЛИКОМ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА 

Понуђач је дужан да уз понуду достави детаљне техничке карактеристике на српском језику 

за понуђену опрему. Понуђач мора доставити доказ да је опрему примерену предмету 

набавке већ испоручивао – доказ пословног капацитета. Ово се сматра обавезујућим условом 

и уколико се не достави понуда ће бити одбијена.  



 

 

Конкурсна документација на страни 38/83  мења се и гласи: 
 

DC/DC ПРЕТВАРАЧ 24/12V (позиција 1) 
Минимални технички услови за DC/DC претварач који мора да испуњава услове прописане 

стандардом SRPS EN 50155: 

 Улазни напон: 16,6- 30 VDC (краткотрајно 33,6 VDC); 

 Излазни напон: 12 VDC ±10%; 

 Излазна струја: 7 A; 

 Отпоран на замену полова; 

 Електрична заштита од кратког споја; 

 Галванско одвојен излаз заштићен од кратког споја и преоптерећења; 

 Климо-механичке карактеристике (минимално климатска класа Т1): -25 °C / +55°C; 

 Начин хлађења: природно; 
 

Конкурсна документација на страни 39/83  мења се и гласи: 
 

DC/DC ПРЕТВАРАЧ 110/24V (позиција 2) 

Минимални технички услови за DC/DC претварач који мора да испуњава услове прописане 

стандардом SRPS EN 50155: 

 Номинални улазни напон: 50,4-154 VDC; 

 Излазни напон: 24 VDC ±10% при излазној струји од 0- 5 А; 

 Излазна струја: 5 A; 

 Снага: 120 W; 

 Отпоран на замену полова; 

 Електрична заштита од кратког споја; 

 Галванско одвојен излаз заштићен од кратког споја и преоптерећења; 

 Климо-механичке карактеристике (минимално климатска класа Т1): -25 °C/ +70°C; 

 Начин хлађења: природно; 

 Димензије: максимално180 mm(в) x150 mm(ш) x55 mm(д) 

 

 



 

 

Конкурсна документација на страни 43/83  мења се и гласи: 

Образац бр. 2 
Понуђач:___________________________________________   Партија 1 

Датум:  ___________________ 

Понуда бр.________________  
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
набавка бр. 29/2017, Партија 1- Батерије и пуњиве батерије 

 

Р. 
бр. 

Предмет јавне набавке 
Јед. 
мер 

Тип ознака и 
Произвођач 

Количина 
 

Јединична 
цена 

Укупна 
цена 

1 
Пуњива батерија 1,2V 4Ah величина Д 

(KR20)- HighTop 
ком 

 
120   

2 
Пуњива батерија 1,2V 1700mAh величина 

AA (KR6 или HR6)- HighTop 
ком 

 
100   

3 
Пуњива батерија 1,2V 2200mAh величина 

Ц  (КR14 или HR14)- HighTop 
ком 

 
28   

4 
Пуњива батерија 9V 250 mAh  

(6КR61 или 6HR61) 
ком 

 
30   

5 

Пуњива батерија 2,4V 8Ah NiCd  

(2x2 ћелије величине D (КR20) у 

термопластичном омотачу са изводима за 

лемљење или одговарајуће) 

ком 

 

60   

6 Универзални пуњач за батерије АА, Ц, Д, 

универзални 
ком 

 
2   

7 
Дугмаста батерија 3V (CR 2035) 

ком 
 

10   

8 Батерија 1,5V LR6,  паковање од 4 комада 

у блистеру 
ком 

 
39   

9 
Батерија 1,5V LR14, паковање од 2 

комада у блистеру 
ком 

 
8   

10 
Батерија 1,5V LR20, паковање од 2 

комада у блистеру 
ком 

 
21   

11 
Пуњива батерија Energy+ DR17AA NiMH 

7,2V 2200mAh за Seba KMT digiflex или 

одговарајућа 
ком 

 
3   

    Укупно динара без ПДВ-а:  

    Вредност ПДВ-а:  

    Укупно динара са ПДВ-ом:  

 
 
 

Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре 
цене. Прецртана или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на 
сличан начин) чине понуду неприхватљивом. Образац оверава и потписује 
овлашћено тј. одговорно лице. 
 
 
 

Место и датум  Понуђач 

 М.П.  

  потпис овлашћеног лица 

 

 



 

 

 

 

Конкурсна документација на страни 45/83  мења се и гласи: 

Образац бр. 2 
Понуђач:___________________________________________   Партија 3 

Датум:  ___________________ 

Понуда бр.________________  
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
набавка бр. 29/2017, Партија 3- Оловне акумулаторске батерије 

 

Р. 

бр. 
Предмет јавне набавке 

Јед. 

мер 

Тип ознака и 

Произвођач 

Количина 

 

Јединична 

цена 
Укупна цена 

1 
Стац.олoвна аку. бат. 
24V/75Аh OPzS 

ком 
 

18   

2 
Стац.олoвна аку. бат. 
60V/150Аh  OPzS 

ком 
 

1   

3 
Циклична батерија 12V/55Ah 
са течним електролитом 

ком 
 

15   

4 
Стац. оловна. аку. бат. 12V/75 
Аh VRLA-АGM  

ком 
 

8   

5 

Батерија оловна пуњива 
12V/2Ah VRLA-AGM  
(капацитет C20) 

ком 

 

55   

6 
Стац. оловна. аку. бат. 
12V/40Аh  VRLA-AGM  

ком 
 

44   

7 
Стац. оловна. аку. бат. 
2X12V/75 Аh VRLA-AGM 

ком 
 

28   

8 
Оловна аку.бат. 12V/7Ah 
VRLA-AGM (капацитет C20) 

ком 
 

44   

9 

Батерија оловна пуњива 
6V/3,2Ah VRLA-AGM 
(капацитет C20)  
дим макс 133x33x61 mm 

ком 

 

20   

10 
Стац. Оловна. Аку. Бат. 
2X12V/100 Аh VRLA-AGM 

ком 
 

1   

    Укупно динара без ПДВ-а:  

    Вредност ПДВ-а:  

    Укупно динара са ПДВ-ом:  

 
 

Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре 
цене. Прецртана или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на 
сличан начин) чине понуду неприхватљивом. Образац оверава и потписује 
овлашћено тј. одговорно лице. 
 
 
 

Место и датум  Понуђач 

 М.П.  

  потпис овлашћеног лица 

 



 

 

Конкурсној  документацији се додаје Образац 3а-МО: 

Модела меничног овлашћења финансијског обезбеђења гаранције за озбиљност понуде за 

сваку партију посебно: 

 

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 

за Партију ____  

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. 

 

 

 

 



 

 

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: __________________________________________________________ 

Седиште:  ___________________________________________________________ 

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 ЈНОП _____/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 

 

 

 

 

 

 

Остали део конкурсне документације за предметну јавну набавку остаје непромењен. 
 

 

 
  

Комисија за јавну набавку 

 


