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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 
у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 
86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 61/2017 деловодни број 17/2017-
1445 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 61/2017 деловодни бр. 17/2017-
1446, припремљена је: 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.61/2017 је набавка резервних делова и материјала за локалне 
радио мреже, по партијама. 
ОРН: 32418000 – радио мрежа 
 
Партије 
Ова набавка је обликована по партијама и то: 

- Партија 1 – Резервни делови  за локалне радио-мреже  - уређаји  
- Партија 2 – Резервни делови и материјал за уређаје локалних радио-мрежа   

 
 

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 
И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ 

 
Врста добара, техничке карактеристике (спецификације), количина и опис добара 
Предмет јавне набавке бр. 61/2017 је испорука резервних делова и материјала за локалне 
радио мреже, према спецификацији и то: 
- Партија 1: Резервни делови  за локалне радио-мреже  - уређаји 
  

 
- Партија 2: Резервни делови и материјал за уређаје локалних радио-мрежа   

 
Квалитет 
Добра која су предмет набавке морају бити израђена у складу са достављеним техничким 
условима. 
 
Контрола квалитета-квалитативни пријем 
Квалитативни пријем вршиће Контролно-пријемни орган Купца.  
 

 
р.б 

 
Назив добра 

Иден.(цок) 
број 

 
Јед.М. 

 
Количин
а 

1 Репетиторске VHF радио-станице 2110412604 кпл 1 
2 Фиксне VHF радио-станице   кпл 16 
3 Фиксне UHF радио-станице  кпл 10 
4 Преносне UHF радио-станице 2110412646 кпл 18 

 
р.б 

 
Назив добра 

Иден.(цок) 
број 

 
Јед.М. 

 
Количина 

1 Антена UHF за преносну станицу Моторола GP 340 2110412224 ком 35 

2 Антена VHF за преносну станицу Моторола  GP 340 2110412232 ком 8 

3 Батерије за преносну станицуМоторола  GP 340 IMPRESS 2110350176 ком 35 

4 Батерије за преносну станицу Моторола  GP 340  ком 20 

5 Пуњац батерија Impressza преносну станицу Моторола  GP 340 2110355217 ком 12 

6 Пуњац батерија стандард за преносну станицу Моторола  GP 
340 

 ком 3 

7 Трансформатор пуњача ИМПРЕССза преносну станицу 
Моторола  GP 340 

2110366214 ком 7 

8 Трансформатор пуњача стандард за преносну станицу 
Моторола  GP 340 

2110366222 ком 9 

9 Звучник за преносну станицу Моторола  GP 340 2110801632 ком 8 

10 Стони микрофон за фиксну радио-станицу GM 360 2110354244 ком 10 

11 Исправљач за фиксну радио-станицу GM 360 2110352057 ком 10 

12 Звучник за фиксну станицу Моторола GM 360 2110801640 ком 7 
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Гаранције 
Гарација за испоручена добра за обе партије мора трајати најмање 24 месеца од дана 
испоруке.  
 
Рок за извршење добара 
Рок испоруке за обе партије не може бити дужи од 60 дана од дана ступања уговора на 
снагу. 
 
3. Начин и место испоруке добара 
Испорука предметних добара у магацину Купца - Београд. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 и 76. ЗЈН  И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

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

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

табели, и то: 

Р. 

бр. 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

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

ИЗЈАВА (Образац 5. у 

поглављу V ове конкурсне 

документације), којом 

понуђач под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће 

у поступку јавне набавке из 

чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и 

став 2. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном 

документацијом 

2 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије или 
стране државе када има седиште на њеној територији  
(чл. 75. ст. 1. тач. 4 ЗЈН); 

4 

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл75. ст 2. ЗЈН). 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 

испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и 

то: 

Р. 

бр. 
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ОБЕ ПАРТИЈЕ 

1 

Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним  
ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ, и то да је понуђач у претходне  три године (2014, 
2015. и 2016.) до дана објављивања позива за подношење понуда испоручио  добра 
примерена предмету јавне набавке, у вредности од 2.000.000,00 динара. 
*Доказ – копије Уговора или рачуна 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и 
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 
77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 
1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  
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  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

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

случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у 

поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверену печатом.  

 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом.  

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 
 

 Купац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а 
може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 
испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити 
краћи од пет дана, не достави тражене доказе, Купац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  
Уколико Купац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о 

испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из 

одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: 

Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична 

дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 

уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 

против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције 

Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 

криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

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

примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
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организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

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

или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта). 

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

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

доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, 
сходно чл. 78. ЗЈН. 

 доказ из члана 75. став 1. тачка 1-4) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који 
води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на 
интернет стреници Агенције за привредне регистре -   www.apr.gov.rs. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, Купац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе. 
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
додатних услова -Доказ Списак уговора или рачуна као доказ да јe понуђач у последње три 
године (2014; 2015. и 2016. год.) испоручио добра примерена предмету јавне набавке у 
вредности од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а за сваку партију посебно 
 
IV  КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
1. Критеријум за доделу уговора:  

Избор најповољније понуде Купац ће извршити применом критеријума ,,најнижа 
понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена 
цена без ПДВ-а. 

 
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће Купац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке по појединачној 
наруџбеници.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, Купац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 
путем жреба. Купац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о 

http://www.apr.gov.rs/
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датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само 
оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок 
испоруке. Извлачење путем жреба Купац 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, Купац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
 

V  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (ОБРАЗАЦ 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (ОБРАЗАЦ 2;  
3) Образац трошкова припреме понуде (ОБРАЗАЦ 3) ;  
4) Образац изјаве о независној понуди (ОБРАЗАЦ 4) ; 
5) Образац  изјаве о поштовању прописа (ОБРАЗАЦ 5) ; 
6) Образац изјаве о одсуству забране обављања делатности (ОБРАЗАЦ 6); 
7) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 

чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом, (ОБРАЗАЦ 7); 
8) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (ОБРАЗАЦ 8). 
9) Попуњен и оверен МОДЕЛ УГОВОРА за сваку партију посебно 
10) Попуњени и оверени ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ за сваку партију посебно 
11) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде за сваку партију посебно 
12) Доказ Додатних услова-пословног капацитета – копије Уговора или рачуна за сваку 

партију посебно 
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ОБРАЗАЦ   1 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ______________ од __________________ за Партију ___  јавне набавке бр. 
61/2017  
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

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 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

1) Назив подизвођача:  

 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:  

 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:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 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. 
 
 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-добра 
 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања  

Рок испоруке  

Место и начин испоруке добара  

Гарантни рок  

Рок важења понуде  

Остало  

 
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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде . 
 
Образац  копирати уколико се учествује у више партија
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 ОБРАЗАЦ  2-1 

 
ОБРАЗАЦ 

СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 Партија 1- Резервни делови  за локалне радио-мреже  - уређаји 
 

 Предмет ЈН 
Јед. 
мере 

Количи
на 

Једини
чна 

цена 
без  

ПДВ-а 

Једини
чна 

цена 
са 

ПДВ-
ом 

Укупна 
цена 
без  

ПДВ-а 

Укупна 
цена 

са 
ПДВ-

ом 

 1 2 3 4  5  6 7 

1 Repetitorske VHF radio-stanice ком 1     

2 Fiksne VHF radio-stanice  ком 16     

3 Fiksne UHF radio-stanice ком 10     

4 Prenosne UHF radio-stanice ком 18     

 УКУПНА ЦЕНА     

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а 

 у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом 

 у колону 6. уписати укупну вредност без ПДВ-а 

 у колону 7. уписати укупну и укупну вредност са ПДВ-ом 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 ОБРАЗАЦ  2-2 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Партија 2- Резервни делови и материјал за уређаје локалних радио-мрежа   
 
 

 Предмет ЈН 

Је
д. 
ме
ре 

Количи
на 

Једини
чна 

цена 
без  

ПДВ-а 

Једини
чна 

цена 
са 

ПДВ-
ом 

Укупна 
цена 
без  

ПДВ-а 

Укупна 
цена 

са 
ПДВ-

ом 

 1 2 3 4  5  6 7 

1 
Antena UHF za prenosnu stanicu 
Motorola GP 340 

ком 
35 

    

2 
Antena VHF za prenosnu stanicu 
Motorola GP340 

ком 
8 

    

3 
Baterije za prenosnu stanicuMotorola 
GP340 IMPRESS 

ком 
35 

    

4 
Baterije za prenosnu stanicu Motorola 
GP340 

ком 
20 

    

5 
Punjac baterija Impressza prenosnu 
stanicu Motorola GP 340 

ком 
12 

    

6 
Punjac baterija standardza prenosnu 
stanicu Motorola GP 340 

ком 
3 

    

7 
Transformator punjača IMPRESSza 
prenosnu stanicu Motorola GP 340 

ком 
7 

    

8 
Transformator punjača standard za 
prenosnu stanicu Motorola GP 340 

ком 
9 

    

9 
Zvučnik za prenosnu stanicu Motorola 
GP340 

ком 
8 

    

10 
Stoni mikrofon za fiksnu radio-stanicu 
GM 360 

ком 
10 

    

11 
Ispravljač za fiksnu radio-stanicu GM 
360 

ком 
10 

    

12 
Zvučnik za fiksnu stanicu Motorola GM 
360 

ком 
7 

    

 УКУПНА ЦЕНА     

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а 

 у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом 

 у колону 6. уписати укупну вредност без ПДВ-а 

 у колону 7. уписати укупну и укупну вредност са ПДВ-ом 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 3 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач 
__________________________________________  [навести назив понуђача], доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС  
ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, Купац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу 
са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, 
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 Образац 4 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, 
_______________________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке добара – Резервни делови и материјал за локалне радио мреже 61/2017 за 
Партију ____, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
Образац  копирати уколико се учествује у више партија
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Образац 5 

 
 

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу 
 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____ 

(навести назив и седиште понуђача) 
 
 
у поступку јавне набавке мале вредности, по партијама, Резервни делови и материјал 
за локалне радио мреже , набавка број 61/2017, за Партију ____ поштовао је обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и 
заштити животне средине. 

 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који 

начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. 

став 2. ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  

Образац  копирати уколико се учествује у више партија
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Образац 6 

 
У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу 
 

ИЗЈАВУ О ОДСУСТВУ ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 
 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

(навести назив и седиште понуђача) 
 
у поступку јавне набавке мале вредности, по партијама Резервни делови и материјал 
за локалне радио мреже , јавна набавка број 61/2017, за Партију ____  нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понудe. 
 

   
   
   

Датум: М.П. Потпис понуђача и овера 
 
Напомена: 
Уколико понуду подноси група понуђача, ове изјаве морају бити потписане од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Изјаву је потребно копирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача 

Образац  копирати  уколико се учествује у више партија
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Образац 7 
 
 
 

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

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  
_______________________________________________________________________ 
[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара - Резервни делови и материјал 
за локалне радио мреже број 61/2017, за Партију ____, испуњава све услове из чл. 75. и 
76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

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

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
Да располаже неопходним пословним, капацитетом. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који 

начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  

 

Образац  копирати уколико се учествује у више партија
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Образац 8 

 
ОБРАЗАЦ  

ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  
_______________________________________________________________ 

       [навести назив подизвођача] 
 у поступку јавне набавке добара - Резервни делови и материјал за локалне радио мреже  
, по партијама број 61/2017 за Партију ____, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

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

 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  

Образац  копирати уколико се учествује у више партија 
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Модел меничног овлашћења (доставља се уз понуду) 

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

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  
За корисника бланко, соло менице 

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. 
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Модел меничног овлашћења (доставља се уз уговор) 

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платог промета, 
 
ДУЖНИК: __________________________________________________________ 
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 
ЈНМВ _____/2017 

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

Меница је потписана од стране овлашћеног лица Дужника ___________________. 
Ово овлашћење сачињено у два (2) истоветна примерка, од којих један (1) за 

Дужника, 1 (један) за Корисника.   
 

 
 Датум издавања овлашћења                           Дужник – издавалац менице 

 
М.П.     ____________________________ 

                                                                 Потпис овлашћеног лица 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА  

 
УГОВОР 

О ИСПОРУЦИ ДОБАРА 
Резервни делови и материјал за локалне радио мреже  

Партија 1 – Резервни делови  за локалне радио-мреже  - уређаји 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
1. Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром   
„Инфраструктура  железнице  Србије“, Београд, Немањина 6, Београд, матични број 
21127094, ПИБ 109108420, које заступа вршилац дужности  генералног директора  Душан 
Гарибовић, дипл. екон. (у даљем тексту: Купац), 
 и 
 
2._____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________ (а)самостални понуђач б) носилац групе понуђача  која 
под-носи заједничку понуду (заокружити а) или б) сходно статусу)) (у даљем тексту: 
Продавац) 
2/1.___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________ који наступа као а) члан групе 
понуђача, б) подизвођач  (заокружити а) или б) сходно статусу) (у даљем тексту: Продавац) 
2/2.___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________ који наступа као а) члан групе 
понуђача, б) подизвођач  (заокружити а) или б) сходно статусу) (у даљем тексту: Продавац) 

Напомена: Позиције 2/1, 2/2 попуњавају чланови групе понуђача у случају да понуду 
подноси група понуђача односно подизвођач/и уколико је ангажован за реализацију 
уговора. У том случају треба да назначе свој статус заокруживањем а) или б). У случају 
подношења понуде од стране групе понуђача подаци за носиоца посла се уписују у 
позицији 2. 
 
Уговорне стране констатују: 
- да је Купац , на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15, спровео поступак јавне набавке мале вредности, по партијама бр. 61/2017 - 
Резервни делови и материјал за локалне радио мреже Партија 1 – Резервни делови  за 
локалне радио-мреже  - уређаји, на основу позива за подношење понуда објављеног на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Купца; 
- да је Продавац доставио  (заједничку/са подизвођачем) понуду 
број_____________________ (биће преузето из понуде) која се налази у прилогу Уговора и 
саставни је део уговора; 
- да је Купац Одлуком о додели уговора, број _____________________(попуњава Купац), 
доделио Продавцу уговор; 
 

Предмет Уговора 
Члан 1. 

Овим уговором се регулишу међусобни односи, права и обавезе Купца и Продавца насталих 
по основу купопродаје Резервних делова и материјала за локалне радио мреже, Партија 
1 – Резервни делови  за локалне радио-мреже  - уређаји у свему према спецификацији 
приказаној у табели Обрасца структуре цена.   
Уговорне стране су сагласне да Продавац за Купца испоручи добра, у свему према 
прихваћеној понуди Продавца бр. __________  од ___________. године, која је саставни део 
овог уговора. 
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РОК ИСПОРУКЕ 
Члан 2. 

Предметна испорука вршиће се у магацин Купца. 
Продавац ће предметна добра испоручити у року од _____ дана од дана ступања уговора на 
снагу. 
 

Цена и начин плаћања 
Члан 3. 

Укупна вредност добара из члана 1. овог уговора износи: 
- Укупна вредност ___________________________________________ динара без ПДВ-а 
(словима:__________________________________________________________ и ___/100), 
Вредност ПДВ-а износи ________________________________________________ динара. 
(словима:__________________________________________________________ и ___/100). 
Укупна вредност  ___________________________________________ динара са ПДВ-ом, 
(словима:__________________________________________________________ и ___/100). 

 
Члан 4. 

Купац се обавезује да ће Продавцу са матичним бројем  ___________ уговорену цену 
утврђену у складу са чланом 3. овог уговора уплатити на текући рачун 
____________________ код _______________банке, одложено у року од 45 дана од дана 
испоруке предметних добара. 
 

Технички услови 
Члан 5. 

Предметна добра требају да задовоље карактеристике упућене кроз техничке услове који су 
саставни део овог Уговора. 

 
Гарантни рок 

Члан 6. 
Гаранција за испоручена добра Партије ___  је  __________ месеца,  од дана испоруке. 
Гарантни рок почиње да тече од дана испоруке добара у магацин купца. 

 
Квалитативни и квантитативни пријем 

Члан 7. 
Квалитативни пријем вршиће Контролно-пријемни орган Купца. 
Квалитативни пријем вршиће се пре испоруке код Продавца, где ће бити сачињен и 
потписан Записник о Квалитативном пријему. Контролно пријемни орган ће имати права да 
изврши преглед добара из члана 1. овог Уговора, како би потврдио да је у сагласности са 
уговорним спецификацијама и техничким условима из овог Уговора и то без посебних 
трошкова по Купца. 
Добра из члана 1. овог Уговора могу бити отпремљена само након извршеног квалитативног 
пријема.  
Уколико прегледана добра не одговарају техничким условима, Купац може да одбије пријем 
добара, а Продавац може било да замени одбијена добра или да изврши потребне измене и 
задовољи услове из спецификације без наплате трошкова од Купца.  
Купац ће писаним путем обавестити Продавца ко су његови Контролно-пријемни органи. 
Све трошкове техничког пријема сноси Продавац. 
Квантитативни пријем добара ће бити извршен након испоруке, о чему ће се сачинити 
записник који потписују обе уговорне стране. Од тог тренутка почиње да тече гарантни рок и 
рок плаћања. 
Квантитативни пријем добара вршиће се у магацину Купца. 
Записник о пријему потписан од стране овлашћених лица Продавца и Купца доставља се уз 
рачун. 
Евентуални мањак, вишак или оштећење добара, Купац је дужан да саопшти Продавцу 
писаним путем. 
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Гаранције за добро извршење посла 
Члан 8. 

Продавац је дужан да приликом закључења уговора достави уредно потписану 
сопствену бланко меницу, без жираната у корист купца, са овлашћењем за попуњавање у 
висини од 10 % вредности уговора без ПДВ-а са клаузулом „без приговора“, „по виђењу“, 
„неопозива“ и „безусловна" као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла. Меница мора да важи тридесет дана дуже од истека рока важења уговора. Aкo сe зa 
врeмe трajaњa угoвoрa прoмeнe рoкoви зa извршeњe угoвoрних oбaвeза вaжнoст менице 
мoрa дa сe прoдужи. 

Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном 
промету („Сл. лист СРЈ”  бр. 3/02 , 5/03 , „Сл. гласник РС” бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 
31/11).  
Са меницом, Продавац је дужан да достави и копију картона депонованих потписа издатог 
од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и податком о броју текућег 
рачуна који се наводи у меничном овлашћењу, ОП образац – оверен потпис лица 
овлашћеног за заступање и доказ о регистрацији менице у складу са Одлуком о ближим 
условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник 
РС" број 56/2011). 

Уколико Продавац приликом закључења уговора не достави средство финансијског 
обезбеђења на начин и под условима из става 1 – 3. овог члана Купац може да раскине 
уговор. 

 
Уговорна казна 

Члан 9. 
Ако Продавац не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки 

дан закашњења плати Купцу уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно на вредност 
извршених испорука са закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% (пет 
процената) вредности уговора. 

Делимично извршење испоруке добара у предвиђеном року на искључује обавезу 
плаћања уговорне казне за део неизвршених испорука добра. 

Ако Продавац једнострано раскине уговор или изврши испоруку која битно одступа од 
уговорених одредби по питању квалитета и рокова извршења испоруке добара, Купац има 
право да депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе на наплату.  
 

Раскид уговора 
Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да се уговор може раскинути споразумно. 
Уговор се може раскинути једнострано у случају када једна уговорна страна не испуњава 
своје уговорне обавезе, при чему савесна уговорна страна има право на накнаду причињене 
штете. 
Уговорне стране су обавезне да о раскиду уговора обавесте другог уговарача писменим 
путем. 
 

Виша сила 
Члан 11. 

Уговорне стране ослобађају се делимично или у потпуности последица неизвршења обавеза 
по овом уговору уколико је неизвршење резултат деловања 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 на неки други писани 
начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговорне 
обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни  наступање околности 
више силе, а која је том околношћу погођена, не може се  позивати на њу, изузев ако сама 
та околност не спречава слање таквог обавештења. 
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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. 
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од уговорних 
страна  задржава право да раскине уговор. 

 
Решавање спорова 

Члан 12. 
У случају спора између Купца  и Продавца надлежaн je Привредни суд у Београду.  

Измена и допуна уговора 
Члан 13. 

Овај уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, сагласношћу 
уговорних  страна, закључењем Анекса уз овај уговор. 
Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине уговор уколико 
Продавац не изврши испоруку која је предмет јавне набавке, у уговореном року, као ни у 
накнадном року који му Наручилац одреди. 
 

Остале одредбе 
Члан 14. 

За све што није предвиђено овим уговором, важе одредбе Закона о облигационим 
односима. 

Члан 15. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, достављањем гаранције за добро 
извршење посла, сходно члану 8. овог уговора. 

Члан 16. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Купац задржава 4 (четири) 
примерка, а Продавац 2 (два) примерка. 

 
 
 

ПРОДАВАЦ:  КУПАЦ: 

 
 "Инфраструктура Железнице 

Србије"ад 
 

Директор 
 Директор Сектора за набавке и 

централна стоваришта 
   

  Мирјана Гавранчић, дипл.правник 
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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

Опис 
 

Партија 1 .  Резервни делови  за локалне радио-мреже  - уређаји 

 
Позиција 1 Репетиторски ВХФ радио –уређај комплет   

1. Репетиторски ВХФ радио –уређај комплет  треба да буде опремљен следећим 
елементима  
1.Уређај који мора да има минимално све карактеристике дате у табелама 1,2 и 3 Техничких 
карактеристика за фреквентни опсег 136-174 MHz,са каблом ѕа АКУ батерију..   
2. Фреквентни  дуплексер  са свим потребним кабловима за повезивање 
3.Орман за смештај комплетне опреме са потребним елементима за повезивање 

4. Омнидирективна ВХФ антена   са  прибором за монтажу и одговарајућим конекторима за 
уређај и антену минималних карактеристика датих у Тачки 10 техничких карактеристика. 
5.Усмерена ВХФ антена  са  прибором за монтажу и одговарајућим конекторима за уређај и 
антену минималних карактеристика датих у Тачки 10. 
6. Антенски кабл 50 Ω 50м  са одговарајућим конекторима минималних карактеристика датих 
у Тачки 11. техничких карактеристика. 

7. Желатинирани(гел) акумулатор  12V/65  Ah 
8.Сви остали неопходни елементи  за функционисање уређаја 

 
Позиција 2. Фиксни VHF  радио –уређај комплет 

 
 Фиксни ВХФ  радио –уређај комплет који и  треба да буде опремљен следећим 
елементима 
1. Фиксним  радио уређај  за фреквентни опсег VHF 136-174 MHz,;   мора да има минимално 
све карактеристике дате у табелама 4,5,6 Техничких карактеристика 

2. Стони микрофон /звучник 
3. Постоље-носач 

4.Напојна јединица са пуњачем акумулатора. 

5. Омнидирективна антена са  прибором за монтажу и одговарајућим конекторима за уређај –
према  карактеристикама датих у Тачки 10 техничких карактеристика.. 
5. Антенски кабл 50 Ω  30м према  карактеристикама датих у  Тачки 11 техничких 
карактеристика.. 
6. Желатинирани(гел) акумулатор  12V/35  Ah 

7.Сви остали неопходни елементи  за функционисање уређаја 

Позиција 3. Фиксни UHF  радио –уређај комплет 

Фиксни УХФ  радио –уређај комплет који и  треба да буде опремљен следећим 
елементима : 

1. Фиксним  радио уређај за фреквентни опсег UHF  403-470 MHz мора да има минимално 
све карактеристике дате у табелама 4,5,6 Техничких карактеристика 

2. Стони микрофон /звучник 

 
р.б 

 
Назив добра 

  
Јед.М. 

 
Количин
а 

1 Repetitorske VHF radio-stanice  кпл 1 

2 Fiksne VHF radio-stanice   кпл 16 

3 Fiksne UHF radio-stanice  кпл 10 

4 Prenosne UHF radio-stanice  кпл 18 
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3. Постоље-носач 

4.Напојна јединица са пуњачем акумулатора. 
5. Омнидирективна антена са  прибором за монтажу и одговарајућим конекторима за уређај 
према техничким карактеристикама за УХФ антену датих у Тачки 10 Техничких 
карактеристика 

6. Антенски кабл 50 Ω 30м   еквивалент према техничким карактеристикама датих у Тачки 
11 Техничких карактеристика                                                               

7. Желатинирани(гел) акумулатор  12V/35  Ah 

8.Сви остали неопходни елементи  за функционисање уређаја 

 
Позиција 4 Преносни УХФ радио –уређај комплет 

 Преносни УХФ радио -уређајкомплет који мора да има минимално све карактеристике 
дате у табелама  7,8,9 Техничких карактеристика.. и  треба да буде опремљен следећим 
елементима 
1. Радио уређај без дисплеја и тастатуре  са антеном и радном батеријом  
2. Екстерниm звучникom/микрофонom                                                                             
3. Брзим појединачним  пуњач батерија  
4. Kаиш-ремен за ношење 
5  Резервна батерија 
6. Сви остали неопходни елементи за функционисање 

 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  

Табела 1.Репетиторски радио уређај, опште техничке карактеристике 

Р.Бр.              П а р а м е т а р                  М е р а    п а р а м е т р а 

1.1 Фреквенцијски опсег VHF 136-174 MHz,;  

1.2 Начин рада  ETSI TS 102 361-1/2/3 

1.3 Фреквенцијски размак канала 12,5/20/25KHz 

1.4 Стабилност фреквенције ± 0,5 ppm 

1.5 Температурни опсег -300 C  +600 C 

1.7 Број канала 16 minimum 

1.8 Напон напајања DC/AC 13,6VDC ± 15%VDC / 90VAC-264VAC 

1.9 Могућност контроле уређаја  

 
Табела 2 Репетиторски радио уређај, карактеристике предајника: 

Р.Бр.              П а р а м е т а р                  М е р а    п а р а м е т р а 

2.1 Снага предајника 1-50W 

2.2 Врста модулације 4FSK дигитална модулација 

2.3 Сигнал / шум -45/-45/-50 dB  

2.4 Канална селективност 62/78/78 

2.5 Интерференција сигнала и хармоника -36dB 

2.6 Аудио изобличење ≤ 3% 

2.7 Дигитални тип аудио репродукције  AMBE +2 

Табела 3 Репетиторски радио уређај, карактеристике пријемника: 

Р.Бр.              П а р а м е т а р                  М е р а    п а р а м е т р а 

3.1 Осетљивост пријемника <0,3µV 

3.2 Канална селективност 63/70/70dB  

3.3 Интермодулација 82/73 

3.4 Потискивање споредних зрачења 95/90dB  

3.5 Однос сигнал - шум 45/-45/-50 dB 

3.6 Аудио изобличење ≤ 3% 

 
Табела 4 Фиксни  радио уређај, опште техничке карактеристике:  

Р.Бр.              П а р а м е т а р                  М е р а    п а р а м е т р а 

4.1 Фреквенцијски опсег VHF 136-174 MHz; UHF  403-470 MHz 
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4.2 Начин рада , ETSI TS 102 361-1/2/3 

4.3 Фреквенцијски размак канала 12,5/20/25KHz 

4.4 Стабилност фреквенције ± 1,5 ppm 

4.5 Температурни опсег -300 C  +600 C 

4.6 Број канала Minimum 256 

4.7 Напон напајања DC 13,6VDC ± 15%VDC 

4.8 Заштита од прашине и влаге IP54 

4.9 Заштита на ударце и вибрације MIL – STD – 810 C/D/E/F/G 

 
Табела 5.Фиксни  радио уређај, карактеристике предајника: 

Р.Бр.              П а р а м е т а р                  М е р а    п а р а м е т р а 

5.1 Снага предајника VHF 1-25W,25-45 W, UHF 1-25W 

5.2 Фреквентна девијација  2,5kHz za 12,5kHz 
4,0kHz for 20kHz 
5,0kHz for 25kHz 

5.3 Сигнал / шум -40/-40/-45 dB  

5.4 Канална селективност 60/70/70dB  

5.5 Интерференција сигнала и хармоника -36dB 

5.6 Аудио изобличење ≤ 3% 

5.7 Дигитални тип аудио репродукције  AMBE +2 

   

 
Табела 6.Фиксни  радио уређај, карактеристике пријемника 

Р.Бр.              П а р а м е т а р                  М е р а    п а р а м е т р а 

6.1 Осетљивост пријемника <0,3µV 

6.2 Канална селективност 60/70/70dB 

 Интермодулација 65 дБ 

6.3 Потискивање споредних зрачења 70dB  

6.4 Однос сигнал - шум -40/-40/-45 dB  

6.5 Аудио изобличење ≤ 3% 

6.6 Споредна зрачења < -57dB 

 
Табела 7. Преносни радио уређај, опште техничке карактеристике: : 

Р.Бр.              П а р а м е т а р                  М е р а    п а р а м е т р а 

7.1 Фреквенцијски опсег UHF  403-470 MHz 

7.2 Начин рада  ETSI TS 102 361-1/2/3 

7.3 Фреквенцијски размак канала 12,5/25KHz 

7.4 Стабилност фреквенције ± 0,5 ppm 

7.5 Температурни опсег -300 C  +600 C 

7.7 Број канала 16 

7.8 Напон напајања DC и батерија 7,5VDC и минимум 2000mAh Li-Ion 

7.9 Заштита од прашине и влаге IP54 

7.10 Заштита на ударце и вибрације MIL – STD – 810 C/D/E/F/G 

 
Табела 8. Преносни радио уређај, карактеристике предајника: 

Р.Бр.              П а р а м е т а р                  М е р а    п а р а м е т р а 

8.1 Снага предајника  UHF 1-4W 

8.2 Фреквентна девијација  2,5kHz za 12,5kHz 
4,0kHz for 20kHz 
5,0kHz for 25kHz 

8.3 Сигнал / шум -40/-40/-45 dB  

8.4 Канална селективност  60/70/70dB 

8.5 Интерференција сигнала и хармоника -36dB 
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8.6 Аудио изобличење ≤ 3% 

8.7 Дигитални тип аудио репродукције  AMBE +2 

 
Табелa 9 Преносни радио уређај, карактеристике пријемника: 

Р.Бр.              П а р а м е т а р                  М е р а    п а р а м е т р а 

9.1 Осетљивост пријемника 0,3µV/0,22 

9.2 Канална селективност 45/70/70 dB 

9.3 Потискивање споредних зрачења 70dB  

9.4 Однос сигнал - шум -40/-40/-45 dB  

9.5 Аудио изобличење ≤ 3% 

9.6 Споредна зрачења < -57dB 

 
Тач.10.Омнидирективне антене морају да имају следеће карактеристике:opseg VHF да 
обухвати опсег 147-155 MHz, добитак мин.3.8 dBd, или UHF (440-470MHz) добитак 2dBi 
 
Усмерена антена мора  да имају следеће карактеристике:opseg VHF (147-155 MHz),.добитак 
мин.7.3 dBд заштићена за екстремне временске услове експлоатације и ветрове брзине 
преко 150-200 км/час 
 
Тач.11..Коаксијални кабл мора да има следеће карактеристике: слабљење на VHF (150MHz) 
до 5dB/100m, UHF (450MHz) до 9dB/100m, доставити спецификацију од произвођача. 
 
Тач.12.Извори напајања електричном енергијом за репетиторске и фиксне радио уређаје 
треба да обезбеде поуздано напајање из дистрибутивне мреже (220V), напајање из 
акумулаторских батерија као извору резервног напајања у условима отказа дистрибутивне 
мреже, на које се аутоматски прелази.  
 
ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА 
                  
- Понуђач мора имати сервис, и мора доставити важећи сертификат за сервисирање 

понуђене опреме издат од стране произвођача. 
- Гарантни рок за испоручену опрему мора бити најмање  24 месеца. 
- Минимални гарантни рок за испоручене желатинасте акумулаторе је 3 године. 
- За сву понуђену опрему понуђач је дужан да достави сертификат или оригиналне 

рекламне листове – проспекте. 
- Уз радио станице испоручити сервисно упутство, интерфејс са припадајућим прибором  

за везу рачунар-радио станица и софтвер за програмирање. 
- Понуђач мора понудити и одговарајућу обуку за рад и одржавање понуђених уређаја. 
 
Продавац је обавезан да испоручи нова предметна добра  и испоштује све захтеве 
дефинисане техничким условима који се налазе у Прилогу . 
Продавац својом овером потврђује техничке услове који представљају саставни део 
Уговора. 
 

Овим прихватам  да ћу добра која су предмет јавне набавке испоручити у складу са 

прописаним техничким условима. 

 
Место и датум  Понуђач 

 М.П.  

  потпис овлашћеног лица 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА  

 
УГОВОР 

О ИСПОРУЦИ ДОБАРА 
Резервни делови и материјал за локалне радио мреже  

Партија 2 – Резервни делови и материјал за уређаје локалних радио-мрежа   
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
1. Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром   
„Инфраструктура  железнице  Србије“, Београд, Немањина 6, Београд, матични број 
21127094, ПИБ 109108420, које заступа вршилац дужности  генералног директора  Душан 
Гарибовић, дипл. екон. (у даљем тексту: Купац), 
 и 
 
2._____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________ (а)самостални понуђач б) носилац групе понуђача  која 
под-носи заједничку понуду (заокружити а) или б) сходно статусу)) (у даљем тексту: 
Продавац) 
2/1.___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________ који наступа као а) члан групе 
понуђача, б) подизвођач  (заокружити а) или б) сходно статусу) (у даљем тексту: Продавац) 
2/2.___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________ који наступа као а) члан групе 
понуђача, б) подизвођач  (заокружити а) или б) сходно статусу) (у даљем тексту: Продавац) 

Напомена: Позиције 2/1, 2/2 попуњавају чланови групе понуђача у случају да понуду 
подноси група понуђача односно подизвођач/и уколико је ангажован за реализацију 
уговора. У том случају треба да назначе свој статус заокруживањем а) или б). У случају 
подношења понуде од стране групе понуђача подаци за носиоца посла се уписују у 
позицији 2. 
 
Уговорне стране констатују: 
- да је Купац , на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15, спровео поступак јавне набавке мале вредности, по партијама бр. 61/2017 - 
Резервни делови и материјал за локалне радио мреже, по партијама Партија 2- 
Резервни делови и материјал за уређаје локалних радио-мрежа  –, на основу позива за 
подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Купца; 
- да је Продавац доставио  (заједничку/са подизвођачем) понуду 
број_____________________ (биће преузето из понуде) која се налази у прилогу Уговора и 
саставни је део уговора; 
- да је Купац Одлуком о додели уговора, број _____________________(попуњава Купац), 
доделио Продавцу уговор; 
 

Предмет Уговора 
Члан 1. 

Овим уговором се регулишу међусобни односи, права и обавезе Купца и Продавца насталих 
по основу купопродаје Резервни делови и материјал за локалне радио мреже  

 Партија 2 – Резервни делови и материјал за уређаје локалних радио-мрежа  , у свему 
према спецификацији приказаној у табели Обрасца структуре цена.   
Уговорне стране су сагласне да Продавац за Купца испоручи добра, у свему према 
прихваћеној понуди Продавца бр. __________  од ___________. године, која је саставни део 
овог уговора. 
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РОК ИСПОРУКЕ 
Члан 2. 

Предметна испорука вршиће се у магацин Купца. 
Продавац ће предметна добра испоручити у року од _____ дана од дана ступања уговора на 
снагу. 
 

Цена и начин плаћања 
Члан 3. 

Укупна вредност добара из члана 1. овог уговора износи: 
- Укупна вредност ___________________________________________ динара без ПДВ-а 
(словима:__________________________________________________________ и ___/100), 
Вредност ПДВ-а износи ________________________________________________ динара. 
(словима:__________________________________________________________ и ___/100). 
Укупна вредност  ___________________________________________ динара са ПДВ-ом, 
(словима:__________________________________________________________ и ___/100). 

 
Члан 4. 

Купац се обавезује да ће Продавцу са матичним бројем  ___________ уговорену цену 
утврђену у складу са чланом 3. овог уговора уплатити на текући рачун 
____________________ код _______________банке, одложено у року од 45 дана од дана 
испоруке предметних добара. 
 

Технички услови 
Члан 5. 

Предметна добра требају да задовоље карактеристике упућене кроз техничке услове који су 
саставни део овог Уговора. 

 
Гарантни рок 

Члан 6. 
Гаранција за испоручена добра  је  __________ месеца,  од дана испоруке. 
Гарантни рок почиње да тече од дана испоруке добара у магацин купца. 

 
Квалитативни и квантитативни пријем 

Члан 7. 
Квалитативни пријем вршиће Контролно-пријемни орган Купца. 
Квалитативни пријем вршиће се пре испоруке код Продавца, где ће бити сачињен и 
потписан Записник о Квалитативном пријему. Контролно пријемни орган ће имати права да 
изврши преглед добара из члана 1. овог Уговора, како би потврдио да је у сагласности са 
уговорним спецификацијама и техничким условима из овог Уговора и то без посебних 
трошкова по Купца. 
Добра из члана 1. овог Уговора могу бити отпремљена само након извршеног квалитативног 
пријема.  
Уколико прегледана добра не одговарају техничким условима, Купац може да одбије пријем 
добара, а Продавац може било да замени одбијена добра или да изврши потребне измене и 
задовољи услове из спецификације без наплате трошкова од Купца.  
Купац ће писаним путем обавестити Продавца ко су његови Контролно-пријемни органи. 
Kонтролно-пријемни орган ће одлучити у којој овлашћеној установи извршити испитивање 
узорака кочионих папуча, сагласно прописаним техничким условима. 
Све трошкове техничког пријема сноси Продавац. 
Квантитативни пријем добара ће бити извршен након испоруке, о чему ће се сачинити 
записник који потписују обе уговорне стране. Од тог тренутка почиње да тече гарантни рок и 
рок плаћања. 
Квантитативни пријем добара вршиће се у магацину Купца. 
Записник о пријему потписан од стране овлашћених лица Продавца и Купца доставља се уз 
рачун. 
Евентуални мањак, вишак или оштећење добара, Купац је дужан да саопшти Продавцу 
писаним путем. 
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Гаранције за добро извршење посла 
Члан 8. 

Продавац је дужан да приликом закључења уговора достави уредно потписану 
сопствену бланко меницу, без жираната у корист купца, са овлашћењем за попуњавање у 
висини од 10 % вредности уговора без ПДВ-а са клаузулом „без приговора“, „по виђењу“, 
„неопозива“ и „безусловна" као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла. Меница мора да важи тридесет дана дуже од истека рока важења уговора. Aкo сe зa 
врeмe трajaњa угoвoрa прoмeнe рoкoви зa извршeњe угoвoрних oбaвeза вaжнoст менице 
мoрa дa сe прoдужи. 

Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном 
промету („Сл. лист СРЈ”  бр. 3/02 , 5/03 , „Сл. гласник РС” бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 
31/11).  
Са меницом, Продавац је дужан да достави и копију картона депонованих потписа издатог 
од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и податком о броју текућег 
рачуна који се наводи у меничном овлашћењу, ОП образац – оверен потпис лица 
овлашћеног за заступање и доказ о регистрацији менице у складу са Одлуком о ближим 
условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник 
РС" број 56/2011). 

Уколико Продавац приликом закључења уговора не достави средство финансијског 
обезбеђења на начин и под условима из става 1 – 3. овог члана Купац може да раскине 
уговор. 

 
Уговорна казна 

Члан 9. 
Ако Продавац не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки 

дан закашњења плати Купцу уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно на вредност 
извршених испорука са закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% (пет 
процената) вредности уговора. 

Делимично извршење испоруке добара у предвиђеном року на искључује обавезу 
плаћања уговорне казне за део неизвршених испорука добра. 

Ако Продавац једнострано раскине уговор или изврши испоруку која битно одступа од 
уговорених одредби по питању квалитета и рокова извршења испоруке добара, Купац има 
право да депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе на наплату.  
 

Раскид уговора 
Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да се уговор може раскинути споразумно. 
Уговор се може раскинути једнострано у случају када једна уговорна страна не испуњава 
своје уговорне обавезе, при чему савесна уговорна страна има право на накнаду причињене 
штете. 
Уговорне стране су обавезне да о раскиду уговора обавесте другог уговарача писменим 
путем. 
 

Виша сила 
Члан 11. 

Уговорне стране ослобађају се делимично или у потпуности последица неизвршења обавеза 
по овом уговору уколико је неизвршење резултат деловања 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 на неки други писани 
начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговорне 
обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни  наступање околности 
више силе, а која је том околношћу погођена, не може се  позивати на њу, изузев ако сама 
та околност не спречава слање таквог обавештења. 
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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. 
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од уговорних 
страна  задржава право да раскине уговор. 

 
Решавање спорова 

Члан 12. 
У случају спора између Купца  и Продавца надлежaн je Привредни суд у Београду.  

Измена и допуна уговора 
Члан 13. 

Овај уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, сагласношћу 
уговорних  страна, закључењем Анекса уз овај уговор. 
Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине уговор уколико 
Продавац не изврши испоруку која је предмет јавне набавке, у уговореном року, као ни у 
накнадном року који му Наручилац одреди. 
 

Остале одредбе 
Члан 14. 

За све што није предвиђено овим уговором, важе одредбе Закона о облигационим 
односима. 

Члан 15. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, достављањем гаранције за добро 
извршење посла, сходно члану 8. овог уговора. 

Члан 16. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Купац задржава 4 (четири) 
примерка, а Продавац 2 (два) примерка. 

 
 
 

ПРОДАВАЦ:  КУПАЦ: 

 
 "Инфраструктура Железнице 

Србије"ад 
 

Директор 
 Директор Сектора за набавке и 

централна стоваришта 
   

  Мирјана Гавранчић, дипл.правник 
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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 
 

Партија 2  Резервни делови и материјал за уређаје локалних радио-мрежа   

 
 

Опис 
 

 

Р.бр. Назив  

1. 
Антена UHF  за преносну 
радио-станицу МОТОРОЛА 
GP 340 

Фреквентни опсег:438-470 MHz 

Оригинал од произвођача опреме или одговарајуће 
MOTOROLA PMAE 4016 A  

2. 
Антена VHF  за преносну 
радио-станицу МОТОРОЛА 
GP 340 

Фреквентни опсег:136-174 MHz 

Оригинал од произвођача опреме или  одговарајући 
као MOTOROLA NAD6502AR 

3. 
Батерије за преносну 
радио-станицу МОТОРОЛА 
GP 340 IMPRESS 

Батерије са идентификационим чипом                     
Оригинал од произвођача опреме или одговарајући  
као  MOTOROLA IMPRESS  HNN4003BR 

4 
Батерије за преносну 
радио-станицу МОТОРОЛА 
GP 340 

Оригинал од произвођача опреме или одговарајући  
као  MOTOROLA HNN9008 AR 

5. Пуњач батерија impress 

Појединачни пуњач батерија за MOTOROLA IMPRESS  
baterije 

Оригинал од произвођача опреме или одговарајући  
као  MOTOROLA  PMLN 5188 B 

6. Пуњач батерија стандард 

Појединачни пуњач батерија за  за преносну радио-
станицу МОТОРОЛА GP 340 

Оригинал од произвођача опреме или одговарајући  
као  MOTOROLA  PMLN 5196 B 

 
р.б 

 
Назив добра 

Иден.(цок) 
број 

 
Јед.М. 

 
Количина 

1 Antena UHF za prenosnu stanicu Motorola GP 340 211041222
4 

ком 35 

2 Antena VHF za prenosnu stanicu Motorola GP340 211041223
2 

ком 8 

3 Baterije za prenosnu stanicuMotorola GP340 IMPRESS 211035017
6 

ком 35 

4 Baterije za prenosnu stanicu Motorola GP340  ком 20 

5 Punjac baterija Impressza prenosnu stanicu Motorola GP 340 211035521
7 

ком 12 

6 Punjac baterija standardza prenosnu stanicu Motorola GP 340  ком 3 

7 Transformator punjača IMPRESSza prenosnu stanicu Motorola 
GP 340 

211036621
4 

ком 7 

8 Transformator punjača standard za prenosnu stanicu Motorola 
GP 340 

211036622
2 

ком 9 

9 Zvučnik za prenosnu stanicu Motorola GP340 211080163
2 

ком 8 

10 Stoni mikrofon za fiksnu radio-stanicu GM 360 211035424
4 

ком 10 

11 Ispravljač za fiksnu radio-stanicu GM 360 211035205
7 

ком 10 

12 Zvučnik za fiksnu stanicu Motorola GM 360 211080164
0 

ком 7 
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7. 
Трансформатор пуњачa 
батерија  

Напајање за све пуњаче батерија  за преносну радио-
станицу МОТОРОЛА GP 340 

Оригинал од произвођача опреме или одговарајући  
као  MOTOROLA  EPNN9286 B 

8. 
Трансформатор  пуњача 
батерија  

Напајање за све пуњаче батерија  за преносну радио-
станицу МОТОРОЛА GP 340 

Оригинал од произвођача опреме или одговарајући  
као  MOTOROLA  EPNN9286 B 

9 
Звучник за преносну радио-
станицу МОТОРОЛА GP 
340 

Оригинал од произвођача опреме или одговарајући  
као  MOTOROLA кат.број 5085962А02 или 5085738Z10 

 10. 

Стони микрофон за фиксну  
радио станица МОТОРОЛА 
GM360 

Микрофон са тастером предаје предвиђен за стону 
монтажу 

Оригинал од произвођача опреме или одговарајући 
као MOTOROLA PMNN 4098A  

11. 
Исправљач за фиксну  
радио станица МОТОРОЛА 
GM360 

Исправљач  AC 220V/50Hz, DC исправљено  13,8 Vса 
могућношћу пуњења АКУ за аутономију од 8 часова. 

Оригинал од произвођача опреме или одговарајући 
као GPN 6145 Motorola  

12 
Звучник за фиксну  радио 
станица МОТОРОЛА 
GM360 

Оригинал од произвођача опреме или одговарајући  
као  MOTOROLA кат.број 5086126B01 

 
 
 

Продавац је обавезан да испоручи нова предметна добра  и испоштује све захтеве 
дефинисане техничким условима који се налазе у Прилогу . 
Продавац својом овером потврђује техничке услове који представљају саставни део 
Уговора. 

 
 

 

Овим прихватам  да ћу добра која су предмет јавне набавке испоручити у складу 

са прописаним техничким условима. 

 
Место и датум  Понуђач 

 М.П.  

  потпис овлашћеног лица 
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VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
Понуду доставити на адресу„Инфраструктура железнице Србије“ ад, Сектор за набавке 
и централна стоваришта, соба 391, Немањина 6, 11000 Београд са назнаком: ,,Понуда за 
јавну набавку Резервних делова и материјала за локалне радио мреже, по 
партијама,набавка бр. 61/2017   Партија___   - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до   
27.07.2017. год.  до 10:00 часова .  
Отварање понуда истог дана у 11.00 часова на адреси Немањина 6, канц. 349, Београд. 
    
Купац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно Купац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему Купац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју Купац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремену понуду Купац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  
   

 Образац понуде (Образац 1) за сваку партију посебно;  
Понуђач је обавезан да достави Образац понуде, попуњен, оверен печатом и потписан од 
стране овлашћеног лица понуђача, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 
понуде наведени.  
 
Понуђач обавезно наводи начин подношења понуде и уписује податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 
V) 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 и  попуњава табелу 3. - 
Подаци о подизвођачу.  
У случају подношења понуде са већим бројем подизвођача, табела се копира и доставља за 
сваког подизвођача. 
 
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 
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понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде. 
Табелу 4 „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, наведени образац 
се копира у довољном броју примерака, попуњава и доставља за сваког понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди. 
 

У попуњеном обрасцу понуде не сме бити никаквих корекција и исправки. У случају било 

каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица 

понуђача. 

 

 Образац структуре цене (Образац 2) за сваку партију посебно; 
Понуђач доставља Образац структуре цене, попуњен, оверен печатом и потписан од стране 
овлашћеног лица понуђача. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
може да се определи да образац потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. 
 

 Образац трошкова понуде (Образац 3) за сваку партију посебно, може да достави 
понуђач  

Напомена: На основу члана 88. ЗЈН („Сл. гласник Р. Србије“ број 124/12 и 14/15) понуђач 
може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Уколико  понуђач  као саставни  део  понуде  достави  попуњен, потписан и печатом оверен  
(од стране  овлашћеног лица  понуђача) образац  X (Образац трошкова припреме понуде) 
сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова припреме понуде, а који 
(Захтев) ће бити уважен,  односно Купац ће бити дужан надокнадити напред наведене 
трошкове у случају обуставе јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тј. Купац 
ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, 
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) за сваку партију посебно,  
попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава сваки од 

чланова групе понуђача. 

 Образац  изјаве о поштовању прописа (Образац 5) за сваку партију посебно; 

 Образац изјаве о одсуству забране обављања делатности (Образац 6) за сваку 
партију посебно; 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 7) за сваку партију посебно; 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке - чл. 75. (Образац 8), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем за 
сваку партију посебно; 

 МОДЕЛ УГОВОРА, попуњен, печатиран и потписан од стране овлашћеног лица 
понуђача.  

У колико понуђачи подносе заједничку понуду, споразум о заједничком извршењу јавне 
набавке садржаће и податак о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати и печатом 
 оверити Модел уговора. 

 Попуњени и оверени  ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ за сваку партију посебно 

 СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, за сваку 
партију посебно – бланко соло меница, менично овлашћење, регистрација менице у 
Банци и картон депонованих потписа лица овлашћених за потписивање.    
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3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: „Инфраструктура 
железнице Србије“ ад, Сектор за набавке и централна стоваришта, соба 391, 
Немањина 6, 11000 Београд, са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку добара Резервни делови и материјал за локалне 
радио мреже, по партијама,набавка бр. 61/2017  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 „Допуна понуде за јавну набавку добара Резервни делови и материјал за локалне 
радио мреже, по партијама,набавка бр. 61/2017    - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 „Опозив понуде за јавну набавку добара Резервни делови и материјал за локалне 
радио мреже, по партијама,набавка бр. 61/2017   - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара Резервни делови и материјал 
за локалне радио мреже, по партијама,набавка бр. 61/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
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 (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач наводи 
на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. 
у поглављу V ове конкурсне документације) 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 III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације). 
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. 
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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)ЗЈН и то податке 
о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације). 
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 ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 
У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12 i 68/15), Купац ће извршити плаћање 
преносом средстава на текући рачун Продавца, у року не дужем од 45 дана од дана 
пријема рачуна, а након испоруке у магацин купца и достављања Записника о 
квалитативном пријему. 
 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
8.2. Захтев у погледу рока испоруке добара добара 
Рок испоруке ,за обе партије  је 60 дана од дана ступања уговора на снагу. 
 
Испоруке добара ће се вршити сукцесивно, у количинама на основу поруџбенице Наручиоца.  
Испорука добара вршиће се на локацији магацин Купца.  
 
8.3. Захтев у погледу гарантног рока (рока трајања) 

        Гаранција за предметна добра износи 24 месеца од дана испоруке. Добра која су предмет 
јавне набавке морају бити са декларацијом производа и  са одговарајућим роком трајања.  
 
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, Купац 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. 
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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. 
У цену је урачуната цена добра и трошкови испоруке добара до места определења 
Наручиоца. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Купац ће поступити у складу са чланом 
92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима.  
Начин и рок плаћања: у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 119/2012), 
одложено, у року од 45 дана од дана пријема рачуна.  
 
Понуда понуђача који буде захтевао авансно плаћање, биће оцењена као неприхватљива. 
Купац за ову јавну набавку тражи као средства финансијског обезбеђења искључиво бланко 
соло меницу. 
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун Продавца. 

Плаћање иностраном понуђачу вршиће се на његов нерезидентни рачун.  
Купац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања (менице, акредитиви, 
банкарске гаранције и сл.). 
Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од Купца биће 
оцењене као неприхватљиве. 
Рачуни се достављају Наручиоцу, на адресу Немањина 6, Сектор за набавке и централна 
стоваришта, соба 391, I спрат, уз обавезно навођење у рачуну броја Уговора под којим је 
заведен код Купца.  
 
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
1) Понуђач је дужан да у понуди достави : 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, за сваку партију посебно,  и 

то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења 

менице је минимум 90 дана од дана отварања понуда.  

Купац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење 

понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор 

благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не 

поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из 

конкурсне документације. 

Купац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу 

уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
2) Бланко соло меницу  за добро извршење посла, за сваку партију посебно - Изабрани 
понуђач се обавезује да у моменту закључења уговора  преда наручиоцу бланко соло 
меницу  за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
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стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности Уговора  
без ПДВ-а и рoкoм вaжeњe 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг рoкa испoрукe. 
У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, Прoдaвaц je у oбaвeзи дa Наручиоцу дoстaви 
нoвo мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa дужим oд 
нoвoутврђeнoг рoкa зa дoбрo извршeњe пoслa. 
Срeдствa гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa бићe плaтивa Наручиоцу кao нaкнaдa зa 
губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Прoдaвцa дa извши свoje oбaвeзe пo уговору. 
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11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ КУПАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Купац ставља на располагање. 

 
12. 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, 
канцеларија бр. 391, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, путем  
електронске поште на e-mail nabavka@infrazs.rs или факсом на број +381113618071  тражити 
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при 
чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Купац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор 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, ЈН бр. 61/2017“. 
 
Ако Купац 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 Купац 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. 
ЗЈН,  и то:  
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге 
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда Купац 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. ЗЈН).  
Уколико Купац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Купац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Купац 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, Купац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
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14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
 
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које 
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-
mail: nabavka@infrazs.rs или факсом на број +381113618071   или препорученом пошиљком 
са повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права Купац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  
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 Купац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Купац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, 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 понуда, 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 не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 
у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
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(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 рачуна достављеног 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. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(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; "Инфраструктура железнице Србије"ад; јавна набавка ЈН 30/2017.  
(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, или  
 
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, или  
 

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), или 

 
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 ЗЈН 
и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
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РЕДОСЛЕД СЛАГАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

за јавну набавку Резервни делови и материјал за локалне радио мреже, по 
партијама 

Р.бр. Документација Заокружити 

    

1 Образац понуде (ОБРАЗАЦ 1); да не 

2 Образац структуре понуђене цене (ОБРАЗАЦ 2); да не 

3 Образац трошкова припреме понуде (ОБРАЗАЦ 3) ; да не 

4 Образац изјаве о независној понуди (ОБРАЗАЦ 4) ; да не 

5 Образац  изјаве о поштовању прописа (ОБРАЗАЦ 5) ; да не 

6 
Образац изјаве о одсуству забране обављања делатности 
(ОБРАЗАЦ 6) 

да не 

7 
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном 
документацијом, (ОБРАЗАЦ 7); 

да не 

8 
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у 
поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном 
документацијом (ОБРАЗАЦ 8). 

да не 

9 Попуњен и оверен МОДЕЛ УГОВОРА да не 

10 Попуњени и оверени ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ да не 

12 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде  да не 

13 
Доказ Додатних услова-пословног капацитета – копије Уговора или 
рачуна  

да не 

14 Докази о техничким о посебним техничким условима Наручиоца да не 

 

ПРЕДЊА СТРАНА КОВЕРТЕ КОЈА СЕ ПОПУЊАВА: 

 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ: 

"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"ад Београд 

Немањина 6 - I спрат - канцеларија 391 

11000 Београд, Република Србија 

 

ПОНУЂАЧ: 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 61/2017 

Резервни делови и материјал за локалне радио мреже, по партијама 
Партија ______ 

НЕ ОТВАРАТИ 
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