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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: „Инфраструктура железнице Србије“ акционарско друштво  

 

Адреса: Немањина број 6, 11000 Београд 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке 

 

  

3. Предмет јавне набавке: услуге процене вредности некретнина, постројења и опреме у 

складу са МРС 16 – „Некретнине, постројења и опрема“,  на дан 01.01.2017. године. 

 

Шифра из општег речника набавки : 71319000-7 Услуге вештачења (Експертска процена 

вредности непокретности, постројења и опреме - НПО) 

 

4. Циљ поступка 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

 

5. Контакт служба: Сектор за набавке и централна стоваришта: 

- факс: 011/3620094 

- е-mail: nabavkа@infrazs.rs  

 радним даном од 08:30-15:30 часова 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

1. Наручилац 

„Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, са седиштем у улици Немањина 6 (у даљем 

тексту: наручилац), позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду у складу 

са Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон)  и овом конкурсном документацијом. 

 

2. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке су услуге процене вредности некретнина, постројења и опреме на у 

складу са МРС 16 – „Некретнине, постројења и опрема“,  на дан 01.01.2017. године. 

 

3. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са 

чланом 39. Закона („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).  

 

4. Услови учешћа у поступку 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом. Право 

учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове предвиђене чланом 

75. Закона („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач. Учешће једног лица у више од једне понуде резултираће тиме што 

ће такве понуде бити  одбијене као неприхватљиве. 

 

Понуђач подноси оверену изјаву дату под пуном кривичном, материјалном и моралном 

одговорношћу да испуњава услове за учешће у поступку и да поседује доказе из члана 77. 

Закона („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

5. Рок, начин и место подношења понуде 

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

адресу:  

 

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво 

Сектор за набавке и централна стоваришта, 

11000 Београд, ул. Немањина 6 

 

са назнаком: „Понуда за ЈНМВ 38/2017  - услуге процене вредности некретнина, постројења и 

опреме на у складу са МРС 16-  НЕ ОТВАРАТИ“. 

 

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, а пожељно је и број телефона и 

евентуално име и презиме овлашћеног лица за контакт. Наручилац ће, по пријему понуде, 

назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о 

пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Рок за подношење понуда је  10.07.2017. године до 12,00 часова, без обзира на који начин се 

понуде достављају. Понуда која је поднета по истеку наведеног датума и сата сматраће се 

неблаговременом и наручилац ће је, по окончању поступка отварања понуда, вратити 

неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Незатворена понуда неће се разматрати и биће враћена понуђачу на исти начин као и 

неблаговремена понуда. 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. По истеку 

рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. Сва 
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документа у понуди треба да буду повезана у целину и запечаћена, тако да се не могу 

накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. Неблаговремене, и 

незатворене понуде неће бити размотрене. Комисија наручиоца ће разматрати само 

прихватљиве понуде.  

 

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума најниже 

понуђене цене. 

 

Рок за извршење услуге не може бити дужи од 15.10.2017. 

 

Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде заинтересовани понуђачи 

могу тражити у писменом облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда 

на адресу наручиоца: 

 

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво 

Сектор за набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 391, I спрат, ул. Немањина 

бр. 6, 11000 Београд, Република Србија 

 

 факс: 011/3292143 

 електронска пошта: nabavkа@infrazs.rs  

 

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,  

ЈНМВ бр.38/2017” 

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у 

року од три дана од дана пријема захтева. 

 

6. Увид, односно преузимање конкурсне документације 

Увид, односно преузимање конкурсне документације неопходне за давање понуде може се 

извршити:  

 са Портала  јавних набавки portal.ujn.gov.rs 

 са сајта наручиоца www.infrazs.rs  

 

 

7. Време и место отварања понуда 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за 

подношење понуда, односно дана 10.07.2017. године у 13,00 часова и то на адреси 

Наручиоца: "Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, 

канцеларија број 394, I спрат.  

 

Оверено и потписано пуномоћје за овлашћеног представника понуђача за присуствовање 

отварању понуде доставља се уз понуду (као посебно писмено) или се предаје Комисији за 

јавну набавку најкасније на отварању понуда. Директор, као овлашћени представник 

понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид личну карту  и извод из Агенције за 

привредне регистре (Комисија може и без достављања наведеног извода проверити тај податак 

на сајту Агенције за привредне регистре). 

 

 

8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.   
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III  ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УСЛУГЕ 

 

Обавезе проценитеља су да: 

   

 1.Утврди појединачне (фер) вредности средстава која се исказују у оквиру група НПО 

ниже наведених у Спецификацији НПО,  као и да утврди: 

а) промене набавне вредности, исправке вредности и садашње вредности, појединачно и по 

групама и утврди ефекте процене 

б) појединачно по средству износ преостале вредности (резидуал) под условом да се ради о 

материјално значајним износима 

в) појединачно по средству преостали век употребе 

г)  основицу за амортизацију средстава за која је утврђена резидуална вредност 
 
2. Достави извештај о процени у електронској форми,  која омогућава наручиоцу   
       непосредно копирање и књижење резултата процене. 

  

Спецификација бр.1 

СПЕЦИФИКАЦИЈА НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА - НПО 
 

1. Земљиште 

2. Грађевински објекти 

 Објекти за искоришћење и употребу воде и канализацију 

 Објекти за пренос и дистрибуцију електричне енергије 

 Објекти друмског саобраћаја 

 Труп железничких пруга 

 Тунели и галерије 

 Мостови, вијадукти, надвожњаци и подвожњаци 

 Пропусти, путни прелази, снегозаштитни појас 

 Горњи строј 

 Објекти за електричну вучу возова  

 Објекти за сигнално-сигурносна постројења 

 Објекти за телекомуникације, птт и радио везе 

 Зграде за обављање делатности 

 Станови 

 Остали грађевински објекти 

3. Опрема 

 Транспортна средства за друмски саобраћај 

 Средстава за изградњу и одржавање пруга     

 Железничка кола 

 Путничка кола 

 Теретна кола 

 Машине и лака механизација за радове на прузи 

 Опрема за оправку и снабдевање локомотива и железничких кола 

 Остала опрема за железнички саобраћај 

 Опрема за ПТТ, радио и тв саобраћај 

 Рачунари и рачунарска опрема 

 Опрема за одржавање    

 Електро-енергетска постројења и опрема   

 Опрема за загревање, хлађење, вентилацију и чишћење 

 Канцеларијска опрема 
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 Остала опрема 

4. Остале некретнине, постројења и опрема  

 Остале некретнине, постројења и опрема у ограниченој  експлоатацији 

 Музејске и уметничке вредности 

5. Средстава у припреми ( Инвестиције у току ) 

 

 

Спецификација бр.2 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ ПО КОНТИМА 

НА ДАН 01.01.2017. ГОДИНЕ 
 

КОНТО 
 НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ 

ОТПИСАНА 
ВРЕДНОСТ 

САДАШЊА 
ВРЕДНОСТ 

РЕЗИДУАЛ РЕВ.РЕЗ. РАСХОД 
БРОЈ 

СТАВКИ 

012000005 73.420.264,90 73.420.264,90 0,00 0,00 0,00 0,00 16 

ZBIR: 73.420.264,90 73.420.264,90 0,00 0,00 0,00 0,00 16 

        

014000001 397.543,19 397.543,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

ZBIR: 397.543,19 397.543,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

        

020000008 8.678.071.494,28 0,00 8.678.071.494,28 0,00 6.332.528.173,76 153.375.700,59 4.720 

020100007 1.497.571.861,92 0,00 1.497.571.861,92 0,00 540.162.686,16 36.233.016,91 767 

020500003 141.232.460,53 0,00 141.232.460,53 0,00 1.011.698,21 0,30 49 

ZBIR: 10.316.875.816,73 0,00 10.316.875.816,73 0,00 6.873.702.558,13 189.608.717,80 5.536 

        

021000006 44.215.533.615,17 0,00 44.215.533.615,17 0,00 23.557.654.677,64 1.701.316.678,09 16.184 

ZBIR: 44.215.533.615,17 0,00 44.215.533.615,17 0,00 23.557.654.677,64 1.701.316.678,09 16.184 

        

022000004 459.195,31 336.270,70 122.924,61 0,00 234.469,31 69.114,41 137 

022001003 9.013.877,57 5.602.015,87 3.411.861,70 0,00 1.457.237,72 3.682.177,61 237 

022002002 29.818.694,40 5.485.318,26 24.333.376,14 0,00 4.903.226,06 4.192.177,83 74 

022003001 71.822.379,17 7.693.554,42 64.128.824,75 0,00 6.849.390,92 5.691.644,08 110 

022004000 36.836.321,53 3.124.375,84 33.711.945,69 0,00 1.751.772,59 891.411,56 18 

022010002 32.383.207,21 3.472.405,84 28.910.801,37 0,00 1.355.192,95 1.130.664,30 22 

022011001 8.189.885,83 714.700,67 7.475.185,16 0,00 151.892,54 738.011,43 13 

022020000 4.768.396,97 400.656,21 4.367.740,76 0,00 0,00 26.221,76 1 

022021009 65.761.300,88 8.883.271,31 56.878.029,57 0,00 1.233.388,40 1.166.326,55 9 

022021107 37.859.613,40 5.740.126,07 32.119.487,33 0,00 4.323.112,21 562.635,25 75 

022021205 27.900.164,53 3.792.400,55 24.107.763,98 0,00 1.912.957,56 575.037,70 274 

022022008 20.613.907,01 1.931.570,39 18.682.336,62 0,00 330.029,85 142.470,82 54 

022022106 138.767.670,61 15.896.115,69 122.871.554,92 0,00 3.902.886,57 10.918.226,48 622 

022023007 2.939.145,91 936.916,35 2.002.229,56 0,00 1.700.007,94 7.161,78 27 

022023105 3.482.180,14 1.165.088,73 2.317.091,41 0,00 2.988,05 224.732,65 8 

022023203 16.794.541,90 1.708.188,07 15.086.353,83 0,00 956.830,15 77.423,07 46 

022024006 259.596.632,57 26.636.441,21 232.960.191,36 0,00 59.292.371,56 40.713.313,25 474 

022028002 99.562,14 42.723,96 56.838,18 0,00 0,00 11.069,02 1 

022030008 190.705.847,82 25.204.195,87 165.501.651,95 0,00 30.625.384,81 9.301.502,41 71 

022030106 217.344.411,29 16.809.036,81 200.535.374,48 0,00 20.121.269,00 3.542.972,44 44 

022030204 50.544.849,42 9.619.294,28 40.925.555,14 0,00 19.327.646,83 3.859.650,17 66 

022030302 315.936.952,16 34.619.523,21 281.317.428,95 0,00 15.600.562,95 9.695.562,60 59 

022031007 31.258.615.327,26 582.863.795,15 30.675.751.532,11 15.340.111.565,23 1.212.557.098,75 65.892.610,57 233 

022031016 26.545.082.670,21 507.817.747,59 26.037.264.922,62 12.865.187.611,40 640.581.232,77 8.030.360,80 326 

022031025 7.042.345.158,47 184.046.222,25 6.858.298.936,22 2.226.953.763,33 365.081.269,34 9.650.660,63 447 
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022031034 13.355.847.602,52 388.293.668,23 12.967.553.934,29 3.783.946.589,68 454.381.124,95 36.403.175,11 449 

022031043 2.446.365.649,65 87.296.231,96 2.359.069.417,69 210.267,40 492.851.598,06 79.812.503,93 3.874 

022031052 266.554.787,98 14.525.585,33 252.029.202,65 0,00 5.739.207,08 5.060.809,84 155 

022031061 155.535.930,21 30.834.530,85 124.701.399,36 0,00 15.904.390,33 14.018.909,28 2.108 

022031070 1.149.941,94 223.033,33 926.908,61 0,00 324.001,43 255.626,06 176 

022031105 30.012.965.923,46 3.249.113.785,92 26.763.852.137,54 14.034.895.240,74 7.622.921.760,10 326.336.702,45 666 

022031114 3.589.729.488,79 499.350.715,41 3.090.378.773,38 2.197.600.446,17 2.599.834.751,99 161.042.081,70 4.651 

022031123 380.424.849,73 53.674.478,33 326.750.371,40 205.175.298,08 295.602.690,63 0,00 200 

022031132 613.338.400,48 47.772.432,86 565.565.967,62 162.953.958,37 80.107.517,46 13.206.129,42 333 

022031141 1.183.039.274,04 152.576.383,55 1.030.462.890,49 516.643.518,05 609.078.306,15 21.206.392,75 417 

022040006 2.939.812.555,43 434.628.093,18 2.505.184.462,25 1.488.065.593,75 1.147.085.193,07 59.857.992,72 172 

022040104 2.405.129.304,71 376.527.427,39 2.028.601.877,32 1.280.561.927,52 990.942.788,05 133.937.669,97 165 

022040202 2.655.077,04 423.792,77 2.231.284,27 1.413.361,98 528.440,43 0,00 3 

022040300 219.704,80 41.288,17 178.416,63 137.315,49 74.393,05 0,00 13 

022041005 148.066.094,50 5.939.874,19 142.126.220,31 91.696.334,39 41.558.767,31 84.428,17 102 

022050003 746.129.634,84 65.561.828,18 680.567.806,66 392.897.347,75 159.449.983,80 90.018.629,41 131 

022052001 42.794.936,87 6.612.108,48 36.182.828,39 24.816.717,00 8.653.658,10 0,00 2 

022053000 3.911.872,56 258.255,05 3.653.617,51 0,00 0,00 27.055,24 1 

022057006 46.973.313,54 9.131.772,09 37.841.541,45 0,00 11.453.247,08 1.323.669,23 318 

022058005 5.088.991,60 2.422.865,01 2.666.126,59 7.311,02 2.299.298,43 0,00 13 

022060001 35.188.484,51 882.027,69 34.306.456,82 22.229.112,14 20.150.488,65 386.549,73 7 

022061000 102.781.707,12 9.780.708,49 93.000.998,63 1.087.683,74 87.004.004,60 21.471.333,07 22 

022070009 5.645.129.059,59 291.403.163,23 5.353.725.896,36 3.632.205.027,95 1.905.943.530,48 471.249.105,68 527 

022070107 117.303.726,72 9.459.631,83 107.844.094,89 100.744.833,26 76.674.413,03 2.188.524,06 25 

022071008 5.770.032.318,23 157.108.460,90 5.612.923.857,33 4.323.085.810,41 4.073.012.799,93 41.338.088,79 280 

022071204 23.933.238,38 2.913.078,32 21.020.160,06 16.256.949,78 11.692.991,06 0,00 6 

022072007 655.635.889,71 54.935.370,04 600.700.519,67 491.677.138,67 406.864.429,37 8.369.329,27 453 

022072105 2.597.789,25 143.716,23 2.454.073,02 1.911.210,00 2.175.615,84 0,00 2 

022072203 32.114.072,23 4.994.429,11 27.119.643,12 25.226.817,53 25.390.614,93 0,00 30 

022073006 866.025.834,84 21.315.435,51 844.710.399,33 599.960.222,37 422.502.504,18 184.536,35 85 

022073104 3.153.862,89 367.691,51 2.786.171,38 2.345.107,69 1.644.681,57 0,00 9 

022073202 809.172,00 264.537,00 544.635,00 544.635,00 74.716,23 0,00 1 

022074005 59.444.538,25 3.905.684,60 55.538.853,65 43.556.603,39 37.272.147,64 1.481.793,58 48 

022074103 21.853.538,27 3.078.198,77 18.775.339,50 15.635.947,12 15.845.415,12 5.342,79 50 

022074201 9.309.658,61 2.214.900,71 7.094.757,90 7.089.941,30 6.470.867,19 0,00 16 

022075004 71.387.590,16 11.748.665,30 59.638.924,86 46.411.398,99 40.361.834,34 1.979.684,57 64 

022076003 36.320.426,53 3.035.164,54 33.285.261,99 30.629.774,75 26.337.922,53 7.627.552,07 110 

022077002 5.346.721,87 449.545,05 4.897.176,82 4.257.160,84 2.702.144,87 57.688,52 11 

022077100 10.495.476,96 2.613.255,92 7.882.221,04 6.209.436,76 4.200.037,16 439.795,19 40 

022077208 56.237.978,82 9.525.691,10 46.712.287,72 44.281.586,03 40.837.097,77 549.070,46 58 

022078001 79.611.223,53 13.375.067,65 66.236.155,88 58.022.076,86 43.423.673,79 2.982.889,77 385 

022078109 187.622.044,83 24.412.917,41 163.209.127,42 159.381.062,05 153.898.072,35 230.413,12 410 

022080007 134.843.688,28 2.590.718,21 132.252.970,07 68.468.574,17 29.851.706,49 0,00 10 

022081006 203.490,00 15.409,65 188.080,35 136.800,00 10.335,64 0,00 1 
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022090005 1.629.835,20 198.278,07 1.431.557,13 1.101.240,00 1.420.649,56 0,00 1 

022100003 651.377.949,90 14.945.222,24 636.432.727,66 336.269.214,96 412.312.640,20 10.226.494,51 441 

022101002 1.423.845.098,14 61.111.060,00 1.362.734.038,14 838.027.976,16 769.621.649,04 51.412.938,14 1.057 

022101100 7.365.075,57 453.863,90 6.911.211,67 4.838.198,45 4.975.019,77 162.795,32 10 

022101208 878.993.582,92 30.449.102,52 848.544.480,40 523.584.388,22 477.068.092,82 23.465.836,26 662 

022110001 266.064.617,31 9.720.890,31 256.343.727,00 122.526.625,89 58.086.305,87 966.578,05 10 

022120009 108.899.730,86 10.604.248,80 98.295.482,06 57.695.855,53 30.806.050,80 5.789.251,88 44 

022130007 315.787.629,82 16.150.150,88 299.637.478,94 148.436.408,22 56.769.257,15 0,00 15 

022150002 11.507.167,82 714.543,87 10.792.623,95 8.100.377,73 7.044.847,93 110.441,75 16 

022160000 39.942.976,28 1.668.296,80 38.274.679,48 22.150.208,51 25.938.988,78 0,00 11 

022170008 588.614.783,07 52.662.742,11 535.952.040,96 271.925.383,09 116.100.838,92 54.333.565,35 296 

022600008 9.637.287,68 8.251.330,40 1.385.957,28 0,00 0,00 84.031,48 21 

022610006 9.347.151,14 7.652.137,01 1.695.014,13 0,00 0,00 0,00 4 

022620004 34.352.796,74 15.061.789,90 19.291.006,84 0,00 0,00 294.402,00 34 

022630002 9.504.890,93 6.115.986,94 3.388.903,99 0,00 0,00 0,00 16 

022690009 10.496.007,51 9.246.395,93 1.249.611,58 0,00 0,00 159.000,00 41 

ZBIR: 143.028.163.340,87 7.755.289.614,03 135.272.873.726,84 66.649.284.954,91 26.327.529.721,93 1.830.931.946,21 22.726 

        

023001001 28.622.837,53 16.121.293,26 12.501.544,27 12.270.344,79 19.251.382,58 275.669,50 50 

023002000 15.252.167,94 8.266.810,95 6.985.356,99 6.789.300,05 12.765.483,98 1.058.995,60 84 

023003009 2.060.326,47 1.092.202,94 968.123,53 968.123,53 1.840.492,97 0,00 9 

023004008 127.242.457,95 50.819.855,27 76.422.602,68 28.644.027,93 36.524.767,31 1.008.466,87 102 

023006006 124.772.581,12 21.791.462,38 102.981.118,74 2.096.804,03 4.168.035,53 15.606,57 14 

023007005 1.591.080,22 757.008,27 834.071,95 771.159,55 1.734.373,48 47.271,11 17 

023011009 980.189,96 464.300,51 515.889,45 515.889,45 1.185.102,22 0,00 1 

023012008 374.603.740,76 149.485.711,33 225.118.029,43 94.664.466,79 328.104.875,82 65.491.212,02 189 

023012106 80.502.276,17 5.576.666,87 74.925.609,30 2.621.720,19 9.850.178,59 0,00 8 

023012204 1.212.340,21 695.946,91 516.393,30 515.889,45 1.719.137,34 0,00 1 

023015005 10.234.100,34 1.687.421,59 8.546.678,75 6.328.243,92 3.641.283,72 5.056.441,79 16 

023015103 8.608.653,12 7.768.653,12 840.000,00 840.000,00 2.980.178,76 0,00 2 

023015201 19.093.460,72 13.812.635,68 5.280.825,04 5.280.825,04 8.387.720,26 0,00 3 

023015309 2.739.788,25 2.319.788,25 420.000,00 420.000,00 734.073,61 0,00 1 

023015407 5.907.881,41 2.041.150,89 3.866.730,52 2.103.384,96 3.881.008,92 0,00 16 

023016004 121.761.383,62 13.075.896,44 108.685.487,18 27.026.416,50 78.036.146,02 0,00 31 

023016102 15.309.247,61 2.891.648,45 12.417.599,16 9.478.608,84 16.723.724,60 0,00 24 

023016200 837.804,47 111.797,34 726.007,13 206.355,78 867.201,24 0,00 1 

023016308 38.443.689,80 8.880.849,44 29.562.840,36 17.910.649,76 39.572.539,96 2.281.776,13 91 

023016601 135.911.194,52 20.407.774,86 115.503.419,66 50.219.855,57 96.672.738,64 101.460.831,10 262 

023016709 1.055.165,89 160.957,51 894.208,38 894.208,38 1.081.312,31 0,00 3 

023017003 750.898.458,03 288.702.144,18 462.196.313,85 276.297.759,89 603.711.763,83 7.393.356,31 1.233 

023018002 22.142.484,27 2.274.827,71 19.867.656,56 4.230.477,49 3.962.411,23 70.210,48 76 

023018100 95.496,87 17.540,24 77.956,63 77.956,63 102.007,21 0,00 1 

023019001 33.625.944,98 13.831.699,77 19.794.245,21 13.497.141,51 29.364.989,39 5.792.518,63 63 

023019109 40.821.620,84 8.784.998,85 32.036.621,99 23.121.758,86 28.774.797,89 29.318,07 39 
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023019207 6.715.264,19 1.886.099,18 4.829.165,01 4.623.974,46 7.571.348,93 92.598,62 4 

023019305 29.445.826,50 13.810.799,78 15.635.026,72 10.357.144,06 16.155.251,38 11.867.271,62 124 

023019500 1.383.767,18 468.119,34 915.647,84 915.647,84 690.048,80 2.656.873,97 2 

023020008 343.238,44 32.896,96 310.341,48 49.181,46 89.744,77 0,00 3 

023030006 7.370.477,80 934.064,42 6.436.413,38 2.357.196,31 2.945.721,29 309.465,34 20 

023050001 27.362.912,50 27.275.066,86 87.845,64 0,00 7.017.416,32 215.073,07 15 

023051000 4.688.608,65 4.291.957,95 396.650,70 0,00 860.670,05 184.057,21 185 

023052009 2.204.089,87 2.137.791,94 66.297,93 0,00 1.231.246,50 667.505,26 143 

023053008 353.326,93 353.326,93 0,00 0,00 64.959,21 177.191,22 29 

023054007 5.612.575,99 3.093.137,12 2.519.438,87 0,00 4.519.055,52 626.421,84 128 

023060009 254.368.152,50 49.026.451,34 205.341.701,16 6.781.016,03 16.030.796,59 0,00 23 

023061008 21.525.807,38 10.270.636,82 11.255.170,56 8.888.116,52 16.427.807,53 1.027.620,75 108 

023062007 1.472.184,28 697.350,45 774.833,83 774.833,83 1.638.546,62 0,00 2 

023070007 298.458.878,13 44.292.433,18 254.166.444,95 63.479.959,47 134.874.336,06 29.717,94 194 

023070105 449.363.472,63 107.487.501,19 341.875.971,44 185.834.844,10 245.203.618,02 5.681.990,73 21 

023070203 40.083.732,20 4.227.408,33 35.856.323,87 7.554.268,44 25.952.688,19 0,00 33 

023071006 222.097.630,35 34.908.827,65 187.188.802,70 65.807.578,26 121.906.016,59 27.758.867,34 148 

023072005 154.206.370,93 24.210.777,89 129.995.593,04 49.284.638,76 110.735.091,89 0,00 55 

023073004 293.491.501,99 66.188.135,26 227.303.366,73 119.345.536,01 96.039.663,06 20.998.764,44 358 

023073102 725.703.008,13 119.845.459,02 605.857.549,11 161.663.313,20 100.237.518,24 42.352.148,89 290 

023073200 388.858.358,85 247.962.429,13 140.895.929,72 86.402.686,01 80.127.726,40 201.713.482,19 166 

023073308 153.178.872,34 33.037.536,65 120.141.335,69 65.179.774,73 43.272.900,68 3.988.749,75 86 

023073406 47.968.226,48 7.994.704,41 39.973.522,07 39.973.522,07 6.685.582,38 0,00 1 

023073601 1.714.517.317,45 289.695.370,35 1.424.821.947,10 629.990.994,05 468.062.655,51 41.574.685,07 300 

023073905 5.519.796,92 1.019.481,98 4.500.314,94 1.436.006,95 2.760.291,32 47.292.943,77 69 

023074003 194.655.719,03 102.704.954,53 91.950.764,50 57.205.454,84 46.339.449,16 21.953.601,18 201 

023076001 159.905.469,16 25.600.858,87 134.304.610,29 69.747.000,60 143.430.646,07 0,00 125 

023076109 3.348.959,17 840.803,24 2.508.155,93 1.110.132,65 2.344.903,38 0,00 33 

023076207 415.157.539,97 102.181.897,22 312.975.642,75 143.854.125,13 308.487.042,98 14.559.463,29 414 

023076403 378.353,32 179.220,00 199.133,32 199.133,32 489.975,45 0,00 2 

023077000 118.229.017,27 49.951.191,68 68.277.825,59 54.502.767,26 128.604.486,70 51.241.062,48 184 

023077108 859.951.217,34 162.163.719,78 697.787.497,56 277.118.485,36 363.822.352,08 60.579.488,90 154 

023077206 95.358.857,01 33.604.259,83 61.754.597,18 61.386.143,14 125.629.549,15 427.572,64 168 

023078009 187.578.906,29 96.810.983,20 90.767.923,09 97.675,07 92.994.226,14 70.125,25 16 

023078107 169.718.010,05 70.167.616,93 99.550.393,12 47.686.540,51 105.547.355,60 4.012.100,04 301 

023079008 1.937.415,51 913.835,69 1.023.579,82 507.561,39 859.438,14 5.035,28 12 

023080005 8.407.332,08 4.415.019,01 3.992.313,07 0,00 2.544.481,69 4.963.912,10 18 

023081004 169.211,74 117.414,98 51.796,76 0,00 39.256,20 61.956,64 3 

023082003 44.195.886,29 20.491.874,65 23.704.011,64 0,00 4.576.817,54 4.008.210,93 31 

023083002 875.161,29 673.631,96 201.529,33 0,00 782.525,06 36.720,94 29 

023092001 3.398.390,94 1.907.148,33 1.491.242,61 0,00 646.363,79 258.247,58 61 

023094009 538.817,84 466.135,43 72.682,41 0,00 203.610,10 111.784,07 35 

023094205 269.867,50 227.044,42 42.823,08 0,00 18.120,52 49.282,29 13 

023110009 1.667.125,42 1.654.199,14 12.926,28 0,00 776.042,42 3.932.099,70 5 
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023121006 32.737.191,34 16.138.368,98 16.598.822,36 0,00 3.126.820,98 6.799.245,50 189 

023131004 864.502,35 818.060,80 46.441,55 0,00 1.868.252,61 0,00 87 

023140003 78.529,84 47.130,92 31.398,92 0,00 15.260,25 0,00 1 

023141002 181.134,52 181.134,52 0,00 0,00 309.143,54 0,00 2 

023162202 34.392,63 20.641,26 13.751,37 0,00 0,00 11.561,71 1 

023162300 363.683,55 255.120,81 108.562,74 0,00 61.263,12 0,00 10 

023163005 218.163,92 155.093,10 63.070,82 0,00 46.521,99 0,00 3 

023164004 6.878,53 6.878,53 0,00 0,00 0,00 4.056,83 1 

023164102 390.356,35 234.278,61 156.077,74 0,00 18.117,39 0,00 2 

023170006 275.141,04 275.141,04 0,00 0,00 0,00 901.877,30 2 

023170104 1.205.044,30 1.075.763,85 129.280,45 0,00 1.575.006,47 107.726,96 44 

023170202 106.043,95 106.043,95 0,00 0,00 180.985,92 0,00 7 

023170300 2.016.299,19 320.757,72 1.695.541,47 0,00 124.098,62 241.900,29 16 

023190002 104.381,64 104.381,64 0,00 0,00 140.811,85 759,55 8 

023600006 549.499,93 549.499,93 0,00 0,00 467.074,94 0,00 1 

023620002 25.346.044,51 25.346.044,51 0,00 0,00 0,00 0,00 141 

023630000 2.092.777,01 2.022.749,61 70.027,40 0,00 0,00 0,00 18 

023640008 787.817,18 772.636,91 15.180,27 0,00 0,00 0,00 10 

023690007 2.502.163,37 2.502.163,37 0,00 0,00 0,00 0,00 6 

ZBIR: 9.156.221.074,05 2.462.992.506,09 6.693.228.567,96 2.811.906.620,72 4.182.808.429,11 773.534.894,65 7.198 

        

024100009 123.165.177,48 0,00 123.165.177,48 121.323.569,68 0,00 0,00 5 

ZBIR: 123.165.177,48 0,00 123.165.177,48 121.323.569,68 0,00 0,00 5 

        

025100006 1.488.660,47 0,00 1.488.660,47 1.488.660,47 0,00 0,00 49 

025200005 1.518.360,99 8.002,47 1.510.358,52 1.510.358,52 54.518,89 0,00 15 

025300004 228.329.355,30 1.723.974,55 226.605.380,75 119.482.135,95 48.310.122,26 0,00 130 

025310002 2.175.021.533,88 15.984.173,58 2.159.037.360,30 1.109.704.864,23 1.950.463.253,35 0,00 22 

025320000 71.476.463,16 597.451,27 70.879.011,89 40.774.702,27 26.011.652,57 1.723.106,27 7 

025330008 401.509.127,85 6.265.239,81 395.243.888,04 212.069.174,12 159.519.843,02 0,00 49 

025340006 20.930.400,00 331.053,55 20.599.346,45 10.901.250,00 3.942.629,89 0,00 4 

025350003 33.652.800,00 532.282,20 33.120.517,80 17.527.500,00 18.041.017,97 0,00 5 

025360001 25.118.972,94 397.303,58 24.721.669,36 13.082.798,41 4.458.331,18 0,00 8 

025370009 8.208.000,00 129.824,86 8.078.175,14 4.275.000,00 3.504.063,42 0,00 6 

ZBIR: 2.967.253.674,59 25.969.305,87 2.941.284.368,72 1.530.816.443,97 2.214.305.432,55 1.723.106,27 295 

        

TOTAL: 209.881.030.506,98 10.318.069.234,08 199.562.961.272,90 71.113.331.589,28 63.156.000.819,36 4.497.115.343,02 51.961 

 

 

Рок за извршење услуге 

 

Рок за извршење услуге је 15.10.2017. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 и 76. ЗАКОНА  

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

1. Услови за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона о 

јавним набавкама, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона о јавним 

набавкама); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона о јавним набавкама); 

               

4)   Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које 

         произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

         рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

         делатности која је на снази у време подношења понуде (члан. 75.ст. 2. 

Закона о јавним набавкама). Обрасци изјава дати су у конкурсној документацији. 

           

   1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити  додатне 

 услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона о јавним набавкама, и 

то: 

 

1) Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним финансијским 

капацитетом и то:   

 да је у претходне три године (2014, 2015. и 2016. ) остварио укупан приход од 

минимално 5.500.000,00 РСД. 

 

2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом тј. да је у периоду од 

претходне 3 (три) године (2014, 2015 и 2016 год), закључио најмање два уговора за  услугу 

процене вредности некретнина, постројења и опреме са великим инфрастуктурним 

предузећима, при чему је вредност услуге по сваком појединачном уговору најмање 

2.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

3) Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке тј. да располаже са најмање 3 (три) проценитеља који поседују 

лиценцу надлежног министарства или сертификат за обављање послова проценитеља 

међународно признатих стручних организација за проценитеље, и то: 

- проценитеља за грађевинске објекте,станове и земљиште 

- проценитеља за саобраћајне објекте 

- проценитеља за опрему 

 

4) Понуђач треба да уз понуду достави методологију процене вредности  коју ће 

користити 
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1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о 

испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

 

Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 

набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач 

може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 

набавке. 

 

Понуђач је дужан да и за подизвођача  достави Изјаву о испуњености услова из члана чл. 75. 

ст. 2. овог закона. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Услов из члана 

75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

Понуђач је дужан да за сваког члана групе  достави Изјаву о испуњености услова из члана чл. 

75. ст. 2. овог закона. 

 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 

77. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 

понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Лице уписано у регистар понуђача код установе надлежне за регистрацију није дужно да 

приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. 

тачка (1) до (4) Закона о ЈН. У том случају понуђач је у обавези да у понуди наведе 

интернет страницу на којој су напред наведени подаци јавно доступни.  

Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим 

законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на 

којој су тражени подаци јавно доступни. 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 
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1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом 

Наведени услов доказује достављањем:  

 

  Биланса стања и биланса успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне 3 

године (2014, 2015. и 2016). 

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати 

услов о финансијском капацитету . 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о 

финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов. Послови који се 

поверавају   подизвођачу не могу прелазити 30% укупне вредности набавке.  

 

2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом 

           

           Доказ: Наведени услов доказује се достављањем доказа – потврда наручилаца наведених у 

референц листи (понуђачи сами треба да сачине референц листу, са уписаним подацима о 

наручиоцу/има за које је вршио услуге процене вредности. 

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати 

услов о пословном капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам 

испуни задати услов о пословном капацитету. 

 

          3) Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом 

Доказ: Наведени услов доказује се достављањем:  

- фотокопија уговора о раду, и  

- копија сертификата или лиценци, 

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати 

услов о кадровском капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам 

испуни задати услов о кадровском капацитету. 

 

Наведене доказе о испуњености додатних услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија. 

 

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

оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености 

обавезних услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.  
Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа 

уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки 

код тог наручиоца. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 

на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин.  
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3. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОНУЂАЧА / ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

Изјављујемо Наручиоцу – "Инфраструктура железнице Србије" ад, Београд,  Немањина 6, под 

пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да  

 

____________________________________________________________________________ 

(уписати назив и адресу) 

за учешће у поступку јавне набавке мале вредности  услуге процене вредности некретнина, 

постројења и опреме у складу са МРС 16 – „Некретнине, постројења и опрема“,  на дан 

01.01.2017. године, број јавне набавке 38/2017, испуњава услове из члана 75. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са чланом 77. 

став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку. 

 

 

 

 

Датум  Печат и потпис овлашћеног 

лица 

   

   

 

 

Наручилац упозорава Понуђача да је давање неистинитих података у понуди и 

необавештавање Наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорност, у смислу 

члана 170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. 

тачка 3) ЗЈН. 

 

Напомена: Чланом 234а Кривичног законика („Сл. глaсник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 

107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012 и 104/2013) је предвиђено да одгoвoрнo лицe у 

прeдузeћу или другoм субjeкту приврeднoг пoслoвaњa кoje имa свojствo прaвнoг лицa или 

прeдузeтник, кojи у вeзи сa jaвнoм нaбaвкoм пoднeсe пoнуду зaснoвaну нa лaжним 

пoдaцимa, или сe нa нeдoзвoљeн нaчин дoгoвaрa сa oстaлим пoнуђaчимa, или прeдузмe другe 

прoтивпрaвнe рaдњe у нaмeри дa тимe утичe нa дoнoшeњe oдлукa нaручиoцa jaвнe нaбaвкe, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa. 
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4. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

Изјављујемо Наручиоцу – "Инфраструктура железнице Србије" ад, Београд,  Немањина 6, под 

пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да  

____________________________________________________________________________ 

(уписати назив и адресу) 

 

за учешће у поступку јавне набавке мале вредности услуге процене вредности некретнина, 

постројења и опреме у складу са МРС 16 – „Некретнине, постројења и опрема“,  на дан 

01.01.2017. године, број јавне набавке 38/2017, испуњава услове из члана 75. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са чланом 77. 

став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку. 

 

 

 

 

 

Датум  Печат и потпис овлашћеног 

лица 

   

   

 

 

Наручилац упозорава Понуђача да је давање неистинитих података у понуди и 

необавештавање Наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорност, у смислу 

члана 170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. 

тачка 3) ЗЈН. 

 

Напомена: Чланом 234а Кривичног законика („Сл. глaсник РС", бр. 85/2005, 88/2005- испр., 

107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012 и 104/2013) је предвиђено да одгoвoрнo лицe у 

прeдузeћу или другoм субjeкту приврeднoг пoслoвaњa кoje имa свojствo прaвнoг лицa или 

прeдузeтник, кojи у вeзи сa jaвнoм нaбaвкoм пoднeсe пoнуду зaснoвaну нa лaжним 

пoдaцимa, или сe нa нeдoзвoљeн нaчин дoгoвaрa сa oстaлим пoнуђaчимa, или прeдузмe другe 

прoтивпрaвнe рaдњe у нaмeри дa тимe утичe нa дoнoшeњe oдлукa нaручиoцa jaвнe нaбaвкe, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на 

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, а пожељно је и број телефона и 

евентуално име и презиме овлашћеног лица за контакт. 

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуду доставити на адресу: „Инфраструктура железнице Србије“ ад, Сектор за набавке и 

централна стоваришта, канцеларија бр. 391, I спрат, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, 

Република Србија са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге процене вредности 

некретнина, постројења и опреме у складу са МРС 16, број јавне набавке 38/2017- НЕ 

ОТВАРАТИ”.  
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.07.2017. до 

12,00 часова. 

  

Наручилац ће, по пријему одређене 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. 

 

Понуда мора да садржи: 

 Образац A;  

 Попуњен, печатом оверен и потписан „Образац понуде“, који је саставни део 

конкурсне документације;  

 Попуњен, печатом оверен и потписан Образац „Подаци о подизвођачу“, који је 

саставни део конкурсне документације (уколико понуђач наступа са подизвођачем); 

 Попуњен, печатом оверен и потписан Образац „Подаци о учеснику у заједничкој 

понуди“, који је саставни део конкурсне документације (уколико понуду подноси 

група понуђача);  

 Попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора, који је саставни део конкурсне 

документације;  

 Попуњен, печатом оверен Образац структуре цене, који је саставни део конкурсне 

документације;  

 Попуњен, печатом оверен и потписан образац „Изјава понуђача о испуњавању 

услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности“, која је 

саставни део конкурсне документације; 

 Попуњен, печатом оверен и потписан образац „Изјава подизвођача о испуњавању 

услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности“, која је 

саставни део конкурсне документације, (уколико се понуда подноси са подизвођачем); 
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 Попуњен, печатом оверен и потписан образац „Изјава о независној понуди“, која је 

саставни део конкурсне документације; 

 Референц листу (списак) извршених услуга са потврдама наручилаца 

 Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне 3 

године (2014;2015. и 2016.).  

 За проценитеље : фотокопије уговора, копије лиценци или сертификата 

 Бланко соло меницу за озбиљност понуде, евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије, са попуњеним и овереним меничним 

овлашћењем – писмом, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде 

без ПДВ-а и роком важности 90 дана од дана отварања понуда; копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи 

у меничном овлашћењу – писму.  

 методологију процене вредности  коју ће се користити 

 

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“ ад, Сектор за набавке и централна стоваришта, ул. Немањина бр. 6,  

11000 Београд , канцеларија бр. 391, I спрат; са назнаком: 

 
„Измена/допуна/измена и допуна/опозив понуде за јавну набавку услуге процене 

вредности некретнина, постројења и опреме у складу са МРС 16, број јавне набавке 

38/2017- НЕ ОТВАРАТИ”  
 
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 

адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

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

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 
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6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 

VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. Ст. 4. Тач. 1) и 2) Закона и то 

податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Уколико група понуђача у понуди не достави наведени Споразум понуда ове групе 

понуђача ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су тражени у 

конкурсној документацији за предметну јавну набавку за подношење заједничке понуде, на 

начин и под условима дефинисаним конкурсном документацијом за предметну јавну набавку 

и обрасце попуњене, оверене печатом понуђача и потписане од стране овлашћеног лица 

понуђача на начин дефинисања конкурсном документацијом за подношење заједничке понуде. 

 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 

и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

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

 

Плаћање ће се вршити на следећи начин: 

По испостављању рачуна за извршену услугу и предаје завршног извештаја са коначним 

резултатима процене, а у року од 45 дана рачунато од дана прихватања резултата процене, 

у свему на начин утврђен уговором.  

 

Уколико се понуди краћи рок плаћања понуда ће се одбацити као неприхватљива.  

 

Наручилац нема обавезу издавања инструмената обезбеђења плаћања (менице, банкарске   

гаранције, акредитиви и слично).  

 

Цене из Понуде Пружаоца услуге су фиксне и непроменљиве до коначног извршења 

уговорених обавеза.  

                                                       

8.2. Захтев у погледу рока за извршење услуге 

 

Крајњи рок за извршење услуге не може бити дужи од 15.10.2017.године 

 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. 

 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

 

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора, достави на име 

гаранције за добро извршење посла, бланко соло меницу са меничним овлашћењем на 

10% уговорене вредности без ПДВ-а и роком важења 30 дана од уговореног рока за коначно 

извршење посла. Такође је потребно доставити и копију депо картона лица овлашћених за 

потписивање и потврду пословне банке која представља доказ да је меница регистрована код 

Народне банке Србије. 
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 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, понуђач 

 доставља ново менично овлашћење на исти износ, а са 30 дана продуженим роком  

 важења. 
 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

 извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 

„Инфраструктура железнице Србије“ ад, Сектор за набавке и централна стоваришта, 

Немањина 6, 11000 Београд, електронске поште на e-mail nabavka@infrazѕ.rs или факсом на 

број 011/362 00 94 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор и ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 38/2017”. 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 

за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда. 

  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 

(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 
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13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“. 

 

Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом критеријума 

најнижа понуђена цена. 

 

14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Уколико има две или више понуда са идентичном најнижом ценом, предност при додели 

уговора ће имати понуда са дужим роком важења понуде (опција понуде). 

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 

путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о 

датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне 

понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке. Извлачење путем 

жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 

исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у 

провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом 

папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 

доставити записник извлачења путем жреба. 

 

15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

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

  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које 

има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који би претрпео или могао да 

претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

  

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, на адресу: „Инфраструктура железнице 

Србије“ ад, Сектор за набавке и централна стоваришта, Београд, Немањина 6, канцеларија 391, 

I спрат, са назнаком „Захтев за заштиту права за јавну набавку мале вредности услуге процене 

вредности некретнина, постројења и опреме у складу са МРС 16, набавка бр. 38/2017, а 

копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. ЗЈН указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 

за подношење понуда, а након истека рока из става 3. Члана 149. ЗЈН, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је пет дана  од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. Члана 149. ЗЈН, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 

 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

 

Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке осим 

у случајевима предвиђеним одредбама члана 150. Закона. 

 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева 

за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ. 

 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, на адресу 

nabavkа@infrаzs.rs, у радно време Наручиоца, радним данима од понедељка до петка од 08:00 

до 16:00 часова или препорученом пошиљком са повратницом  на адресу  “Инфраструктура 

железнице Србије” ад, Сектор за набавке и централна стоваришта, Београд, Немањина 6, 

канцеларија 391, I спрат, са назнаком предмета и броја јавне набавке. Уколико се Захтев 

за заштиту права доставља е-поштом, пожељно је да се уз скенирани овај документ са 

печатом и потписом овлашћеног лица понуђача (подносиоца захтева), исти достави и у 

Word формату ради бржег и ефикаснијег поступања Наручиоца (без преписивања навода 

подносиоца захтева). 
 

Висина таксе 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу од 60.000 динара. 

 

Уплата таксе: интернет адреса Републичке комисије за заштиту права у поступцима 

јавних набавки,  

link:http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 
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УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 

Чланом 151. ЗЈН („Сл. гласник РС“, број 124/12) је прописано да захтев за заштиту права мора 

да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона. 

 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на ниже наведени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона. 

 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће 

елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши 

увид у одговарајући извод евиденционог рачунадостављеног од стране Министарства 

финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за 

пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси  захтев за 

заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права 

који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се 

води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација 

за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 

законом и другим прописом. 

Примерак правилно попуњеног налога за пренос: 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html  

 

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 

за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 2. Тачка 5) Закона. 

 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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Образац А 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  

Р.бр Документација Заокружити 

1 
Образац А – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. 

Закона  и упутство како се доказује испуњеност услова 
да не 

2 
Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјава под пуном 

моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач 

испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама       

да не 

3 
Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјава под пуном 

моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да подизвођач 

испуњава услове из члана 75. Закона о јавним набавкама  

да не 

4  VI Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде  да не 

5 VII Попуњен, печатом оверен и потписан  Модел уговора да не 

6 VIII Попуњен, печатом оверен и потписан   Образац структуре цене да не 

7 
 IX Попуњен, печатом оверен и потписан образац Трошкови припремања 

понуде ( достављање овог обрасца није обавезно) 
да не 

8 
 X Попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјава о независној 

понуди  
да не 

9 
XI/1 Попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјава о обавезама 

понуђача да му није изречена мера забране обављања делатности 
да не 

10 
XI/2 Попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјава да је поштовао 

обавезе заштите на раду 
да не 

12 
Докази о испуњавању пословног капацитета: Референц листа (списак) 

извршених услуга са потврдама наручилаца 
да не 

13 
Докази о испуњавању финансијског капацитета: Биланс стања и биланс 

успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне 3 године  
да не 

14 
Докази о испуњености кадровског капацитета: фотокопије уговора и 

копије лиценци,тј. сертификата за обављање делатности 
да не 

15 
Бланко сопствена меница за озбиљност понуде, са меничним 

овлашћењем, потврдом банке и депо картоном 
да не 

16 Методологија процене вредности која ће се користити да не 

*Достављање овог обрасца није обавезно 

 

У ___________________________                                                За понуђача: 

                                                                   М.П. 

Дана________________________                                      ___________________________ 

 Упутства за попуњавање налазе се на самим обрасцима. 

 Образац попунити, заокруживањем понуђених одговора  „да“ или „не“,  у смислу 

присутности тражене  документације у понуди, којом се доказује испуњеност услова,  

навођењем  датума, потписати и оверити, у свему у складу са Упутство 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

  

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге процене 

вредности некретнина, постројења и опреме у складу са МРС 16 – „Некретнине, 

постројења и опрема“,  на дан 01.01.2017. године, број јавне набавке 38/2017 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:   

Врста правног лица: 

(велико,средње,мало или микро предузеће) 

 

Адреса понуђача:  
 

Матични број понуђача:  
 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ):  

 

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 понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

1) 
Назив подизвођача: 

 

 Врста правног лица: (велико,средње,мало 

или микро предузеће) 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача: 
 

 Врста правног лица:(велико,средње,мало 

или микро предузеће) 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 

је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 

сваког подизвођача 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Врста правног лица: 

(велико,средње,мало или микро предузеће) 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Врста правног лица: 

(велико,средње,мало или микро предузеће) 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Врста правног лица: 

(велико,средње,мало или микро предузеће) 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- услуге процене вредности некретнина, постројења и 

опреме у складу са МРС 16 – „Некретнине, постројења и опрема“,  на дан 01.01.2017. 

године, број јавне набавке 38/2017 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

одложено 45 дана од дана прихватања 

резултата процене 

Рок за извршење услуге 
_______________________________ 

(најкасније до 15.10.2017.године) 

 

Рок важења понуде 

 

 

_______ дана од дана отварања понуда 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

__________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 

група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 

ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА  

 

1) „Инфраструктура  железнице Србије“ ад, Београд, Немањина 6, ПИБ 109108420,  

матични број 21127094, које представља Вршилац дужности  Генералног директора  Душан 

Гарибовић, дипл. екон. (у даљем тексту: Наручилац), 

  

и  

 

2) __________________________________________из___________________, улица 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(у даљем тексту: Проценитељ) 

 

закључују 

 
 

УГОВОР  

О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И 

ОПРЕМЕ, У СКЛАДУ СА МРС 16 

 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је услуга процене вредности некретнина, постројења и опреме у складу 

са МРС 16 – „Некретнине, постројења и опрема“,  на дан 01.01.2017. године.;  

у обиму наведеном у Спецификацији број1 (Спецификација НПО ) а према евиденцији из 

Спецификације број 2 (Спецификација НПО по контима) . 

 

Спецификација број 1 и Спецификација број 2 дате су у Поглављу III конкурсне 

документације и чине саставни део овог Уговора. 

 

 

Јединичне цене  

и вредност уговора 

Члан 2. 

 

Јединичне цене услуга процене вредности некретнина, постројења и опреме у складу са МРС 

16, по групама, су : 

 

Бр. Назив групе 
Укупна цена РСД 

без ПДВ-а,   

Укупна цена РСД 

 са ПДВ-ом 

1 2 3 4 

2 Земљиште   

3 Грађевински објекти   

4 Опрема   

5 
 Остале некретнине, постројења и опрема у 

ограниченој  експлоатацији  и  
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6 Музејске и уметничке вредности       

7 Средства у припреми (инвестиције у току)   

УКУПНО   

 

 

Укупна вредност Уговора , износи _________________РСД без ПДВ-а,   

словима: __________________________________________________ РСД.  

 

Припадајући ПДВ износи _____________________ РСД,  

словима _________________________________________РСД,  

 

а што даје укупну вредност Уговора од ______________________ РСД, 

cловима:__________________________________________динара са ПДВ-ом. 

 
Цене су фиксне и не могу се мењати у току реализације овог Уговора.  

Члан 3. 

Услови Плаћања 

 

Наручилац ће плаћање извршити, по испостављању рачуна и предаји Завршног извештаја са 

коначним резултатима процене ,у року од 45 дана рачунато од дана прихватања резултата 

процене. 

 

Члан 4. 

Обавезе Проценитеља 

 

Проценитељ  се обавезује да: 

1. Утврди појединачне (фер) вредности средстава која се исказују у оквиру група 

некретнина, постројења и опреме , као и: 

а) промене набавне вредности, исправке вредности и садашње вредности, појединачно 

и по групама и утврди ефекте процене 

б) појединачно по средству износ преостале вредности (резидуал) под условом да се 

ради о материјално значајним износима 

в) појединачно по средству преостали век употребе 

г)  основицу за амортизацију средстава за која је утврђена резидуална вредност 
    

2.  Достави извештај о процени у електронској форми,  која омогућава наручиоцу  
непосредно копирање и књижење резултата процене. 

 

Члан 5. 

Рок извршења услуге 

 

Рок за извршење из члана 1 овог Уговора услуге је  15.10.2017. 
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Гаранција за добро извршење посла  

Члан 6. 

 

Проценитељ ће, приликом закључења уговора доставити Наручиоцу бланко соло меницу, на 

име гаранције за добро извршенје посла, са меничним овлашћењем на 10% уговорене 

вредности без ПДВ-а и роком важења 30 дана од уговореног рока за коначно извршење посла. 

Такође је потребно доставити и копију депо картона лица овлашћених за потписивање и 

потврду пословне банке која представља доказ да је меница регистрована код Народне банке 

Србије. 

 

 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Проценитељ 

доставља ново менично овлашћење на исти износ, а са 30 дана продуженим роком  

 важења. 
 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Проценитељ не буде 

 извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

Виша сила 

Члан 7. 

 

Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом Уговору, 

уколико је она последица више силе. 

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после  закључења 

овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што 

су: рат,  земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на 

извршење обавеза. 

 

Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телексом да обавести 

другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговрне обавезе. Уговорна 

страна која благовремено не јави другој страни  наступање околности из тачке (става) 1 овог 

члана, која је том околношћу погођена, не може се  позивати на њу, изузев ако сама та 

околност не  спречава слање так вог обавештења 

  

За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због 

неизвршења уговорних обавеза. 

 

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то за   

период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања 

последица тих околности. 

 

Члан 8. 

 

За сва преостала питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се позитивни  

законски прописи. 

 

Члан 9. 

 

У случају спора који би могао настати у вези са овим Уговором, надлежан је Привредни суд у 

Београду. 

 

Члан 10. 

 

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само уз писану  сагласност уговорних страна. 
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Члан 11. 

 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања  уговорних страна, достављањем 

средства обезбеђења из чл.6. Уговора. 

 

Члан 12. 

 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених страна 

припада по 3 (три) примерка. 

 

 

 

 

 

за ПРОЦЕНИТЕЉА 

 

 

 

 

 

______________________________ 

за НАРУЧИОЦА 

''Инфраструктура железнице Србије'' а.д. 

директор Сектора за 

набавке и централна стоваришта 

 

 

_____________________________________ 

Мирјана Гавранчић, дипл. правник 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити 

доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 

обавеза у поступку јавне набавке. 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

За јавну набавку услуге процене вредности некретнина, постројења и опреме у складу са 

МРС 16 – „Некретнине, постројења и опрема“,  на дан 01.01.2017. године, број јавне 

набавке 38/2017 

 

Бр. Назив 
Укупна цена РСД 

без ПДВ-а,   

Укупна цена РСД 

 са ПДВ-ом 

1 2 3 4 

Услуга процене вредности некретнина, постројења 

и опреме у складу са МРС 16 , по групама, и то за: 
  

1 Земљишта   

2 Грађевинске објекте   

3 Опрему   

4 
 Остале некретнине, постројења и опрему у 

ограниченој  експлоатацији   
  

5 Музејске и уметничке вредности       

6 Средства у припреми (инвестиције у току)   

УКУПНО   

 

 

У  _____________________                                             за ПОНУЂАЧА 

 

     Дана___________________ 

                                                                М.П.                 ________________________ 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи цена без ПДВ-а,  

 у колони 4. уписати колико износи цена са ПДВ-ом,  

 

Напомена: Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена 
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке  
Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 

 За јавну набавку услуге процене вредности некретнина, постројења и опреме у складу са 

МРС 16 – „Некретнине, постројења и опрема“,  на дан 01.01.2017. године, број јавне 

набавке 38/2017 

  

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, 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 прибављања средства обезбеђења, под условом да 

је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

Напомена: 

                   - достављање овог обрасца није обавезно 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 

 

За јавну набавку услуге процене вредности некретнина, постројења и опреме у складу са 

МРС 16 – „Некретнине, постројења и опрема“,  на дан 01.01.2017. године, број јавне 

набавке 38/2017 

 

 
 

У складу са чланом 26. Закона, 

____________________________________________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

Да је:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке услуге процене вредности некретнина, постројења и опреме у складу са МРС 16 

– „Некретнине, постројења и опрема“,  на дан 01.01.2017. године, број јавне набавке 38/2017, 

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 закона којим 

се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 

трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI/1   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ  

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН  
 

 

За јавну набавку услуге процене вредности некретнина, постројења и опреме у складу са 

МРС 16 – „Некретнине, постројења и опрема“,  на дан 01.01.2017. године, број јавне 

набавке 38/2017 

 

 

 

На основу члана 75. став. 2. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 

68/15)  

 

________________________________________________________________________ (навести 

назив и адресу понуђача) 

 

 даје: 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. 

 

 

 

 

 

             Датум                                    Печат и потпис овлашћеног лица  понуђача 

     

_____________________________        ______________________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, ова Изјава мора бити попуњена и 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 

понуђача. 
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XI/2   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ  

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН  
 

 

За јавну набавку услуге процене вредности некретнина, постројења и опреме у складу са 

МРС 16 – „Некретнине, постројења и опрема“,  на дан 01.01.2017. године, број јавне 

набавке 38/2017 

 

 

 

На основу члана 75. став. 2. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 

68/15)  

 

________________________________________________________________________ (навести 

назив и адресу понуђача) 

даје: 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада и заштити животне средине. 

 

 

 

 

 

             Датум                                    Печат и потпис овлашћеног лица  понуђача 

     

_____________________________        ______________________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, ова Изјава мора бити попуњена и 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 

понуђача. 
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Образац меничног овлашћења 

  

На основу Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 , Сл. лист СФРЈ бр. 16/65 , 54/70 , 57/89 , Сл. 

лист СРЈ бр. 46/96)  

ДУЖНИК: __________________________________________________________  

Седиште: ___________________________________________________________  

Матични број: ______________  

ПИБ: ____________  
Текући рачун: _______________________________________________________  

Код банке: __________________________________________________________  

 

ИЗДАЈЕ  

 

     

    МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  

                                ЗА КОРИСНИКА СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ  

 

КОРИСНИК: "Инфраструктура железнице Србије" ад - 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 гаранције за озбиљност 

понуде ( 5% од износа понуде )  
Рок важења менице је  до ___________________ године. 

            Овлашћујемо: "Инфраструктура железнице Србије" ад, 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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Образац меничног овлашћења 

На  основу Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 , Сл. лист СФРЈ бр. 16/65 , 54/70 , 57/89 , 

Сл. лист СРЈ бр. 46/96) 

 

ДУЖНИК: __________________________________________________________ 

Седиште:  ___________________________________________________________ 

Матични број: ______________ 

ПИБ: ____________ 

Текући рачун: _______________________________________________________ 

Код банке:  __________________________________________________________ 

 

ИЗДАЈЕ  

 

                                           МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  

                                ЗА КОРИСНИКА СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ  

 

КОРИСНИК: "Инфраструктура железнице Србије" ад - 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 испуни уговорне обавезе,  по члану бр.8 Уговора 

____________________________________________________ дел. број Дужника 

______________ од ______________године,  дел. број Корисника ______________ од 

______________ године,  који је закључен након спроведеног поступка јавне набавке број 

ЈНМВ 38/2017 

Рок важења менице је  до ___________________ године. 

            Овлашћујемо: "Инфраструктура железнице Србије" ад, 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 

 


