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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 1/2018 деловодни број 1/2018-765 од 
21.03.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку  1/2018, 
деловодни број 1/2018-766 од 21.03.2018. године, припремљена је: 
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Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у отвореном поступку, 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу 
 

Наручилац: Акционарско друштво за управљање јавном железничком 
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ 
Адреса: 11000 Београд, Немањина 6 
Интернет страница:www. infrazs.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 - одлука 
УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука 
УС, 132/2014 и 145/2014), Законом о железници („Службени гласник РС“, бр. 
45/13 и 91/15), Законом о безбедности и интероперабилности железнице 
(„Службени гласник РС“, број 104/13, 66/15 и 92/15), Правилником о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(„Службени гласник РС“, број 64/15), Одлуком о изради измена и допуна 
Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
железничке пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија), („Службени 
гласник Републике Србије“, број 108/17), Закону о Просторном плану Републике 
Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 88/10), Одлуци о 
доношењу Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број 22/11), и другим важећим законима, прописима и 
стандардима који важе за ову врсту посла. 
  

3. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр. 1/2018 је набавка услуге измене и допуне Просторног 
плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге 
Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија).   
 

4. Циљ поступка 
 

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

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
 

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

- е-mail: nabavkе.infra@srbrail.rs  
радним даном од 8-16 часова. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infrazs.rs/
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1/2018 je услугa измене и допуне Просторног плана 
подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд 
- Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија).   
 

Назив и ознака  из општег речника - 71410000-5-услуге просторног планирања.  
 
2. Јавна набавка није обликована по партијама. 
 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС УСЛУГЕ - ИЗРАДА 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ  НОВИ САД - 
СУБОТИЦА - ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ,СА ДВА ПРУЖНА КОЛОСЕКА 

 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  
Предмет јавне набавке је израда измене и допуне Просторног плана подручја 
посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови 
Сад - Суботица - државна граница (Келебија).  („Службени гласник Републике 
Србије“, број 108/17). Средства за израду Плана обезбеђује "Инфраструктура 
железнице Србије“, а.д., Београд, Немањина бр. 6. Носилац израде измена и 
допуна Просторног плана је Министарство надлежно за послове просторног 
планирања, у складу са чланом 47. став 1. Закона о планирању и изградњи. 
  
У складу са Одлуком о изради Плана, за потребе израде предметног Плана, не 
приступа се изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину.  

 

2. ВРСТА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА  
Просторни план подручја посебне намене доноси се за просторне целине чију 
посебност одређује једна или више опредељујућих намена, активности или 
функција у простору које су од државног интереса, и то за: 
- подручје инфраструктурног комплекса, коридора или мреже коридора 

међународне, магистралне и регионалне инфраструктуре (саобраћајна, 
енергетска, телекомуникациона и водопривредна). Подручје просторног плана 
обухвата површину под инфраструктурним системима, површине за 
формирање чворишта, укрштања, терминала, техничких уређаја, сервиса, 
паркиралишта, као и површине за лоцирање објеката услуге различите 
намене (граничних прелаза, туризма, угоститељства, трговине и др.). Подручје 
просторног плана обухвата подручје које је у непосредној физичкој и 
функционалној вези са коридором (заштитни појас и објекти и површине које 
је неопходно штитити од негативних утицаја коридора). 

 

Граница Плана 
Оквирна граница измена и допуна Просторног плана обухвата делове територија 
градова Новог Сада и Суботице и општина Бачка Топола, Врбас и Мали Иђош, и 
то: 
- на територији града Новог Сада обухвата следеће катастарске општине: 

Кисач, Нови Сад I, Нови Сад IV, Петроварадин, Руменка, Степановићево и 
Ченеј; 

- на територији града Суботице обухвата следеће катастарске општине: Биково, 
Доњи град, Жедник, Нови град, Палић и Стари град; 

- на територији општине Бачка Топола обухвата следеће катастарске општине 
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Бачка Топола, Бачка Топола – град и Мали Београд; 
- на територији општине Врбас обухвата следеће катастарске општине: Бачко 

Добро Поље, Врбас, Врбас – град, Змајево и  Куцура; 
- на територији општине Мали Иђош обухвата следеће ката- старске општине: 

Ловћенац, Мали Иђош и Фекетић. 
 

У току израде Нацрта измена и допуна Просторног плана утврдиће се коначна 
граница измена и допуна Просторног плана. 
 

3. ТЕХНИЧКИ ОПИС, КВАЛИТЕТ И ОПИС УСЛУГЕ  
Изменама и допунама Просторног плана који ће садржати и елементе детаљне 
регулације, створиће се одговарајући плански основ у смислу директног 
спровођења, као и за прибављање одговарајућих дозвола у складу са законом. 
Ова иземна Плана обухватиће детаљну разраду на делу инфраструктурног 
коридора Нови Сад - Суботица - Келебија (државна граница). План треба да 
садржи све потребне техничке елементе у оквиру детаљне разраде на основу 
којих ће се омогућити потпуна реализација пројекта изградње инфраструктурног 
коридора. План мора бити урађен у складу са постојећом законском и 
подзаконском регулативом која се односи на област просторног планирања. 
Детаљна разрада у оквиру измена и допуна Плана мора бити урађена на начин 
који омогућава директно спровођење Плана.  
 

Подлоге за израду Плана 
Носилац израде измена и допуна Просторног плана је Министарство надлежно 
за послове просторног планирања, у складу са чланом 47. став 1. Закона о 
планирању и изградњи. 
Овлашћени органи уступиће, на захтев надлежног  Министарства, постојеће копије 
топографског и катастарског плана, односно дигиталне записе, односно катастар 
подземних инсталација, као и ортофото снимке, без накнаде. 
 

4. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА  
Правни основ:  
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука 
УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Закон о железници („Службени 
гласник РС“ бр. 45/13 и 91/15), Правилник о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 
64/15),  Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја 
посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - 
Суботица - државна граница (Келебија) („Службени гласник Републике Србије“, 
број 108/17). 
 

Плански основ:  
Просторни план Републике Србије  („Службени гласник РС“ бр. 88/10) 
Регионални просторни план АПВ („Службени лист АПВ“ бр. 22/11) 
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
железничке пруге Београд-Суботица-Државна граница (Келебија)  („Службени 
гласник РС“ бр. 32/17) 
 
Израда предметног Плана мора да буде усклађена у свему са важећом 
законодавном регулативом.  
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5. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА  
Визија и дугорочни циљ развоја, односно основни принцип развоја железничке 
мреже је да магистралне пруге Србије Е70 и Е85, део Коридора X и део 
приоритетних праваца југоисточне Европе, буду квалитетне двоколосечне пруге, 
оспособљене за мешовити путнички и теретни саобраћај, за брзине до 200 km/h 
и комбинован превоз. 
Основни циљ развоја предметног саобраћајног правца је модернизација и 
реконструкција једноколосечне пруге у двоколосеч- ну пругу за мешовити 
путнички, теретни и комбиновани превоз, за брзине до 200 km/h. 
 

6. САДРЖАЈ ПЛАНА 
Планирање, коришћење, уређење и заштита простора заснива се на принципима 
уређења и коришћења простора утврђеним чланом 3. Закона о планирању и 
изградњи, односно на принципима унапређења и повећања квалитета и 
квантитета железничког саобраћаја и инфраструктуре, искоришћавање повољног 
географског и саобраћајног положаја Републике Србије и бржег напретка у ин- 
теграцији у окружење, уз смањивање штетног утицаја на животну средину, уз 
поштовање европских стандарда, стабилности система, еколошке поузданости, 
безбедности и економске исплативости. 
 

Просторни план подручја посебне намене садржи нарочито:  
1) полазне основе за израду плана;  
2) оцену постојећег стања (SWOT анализа);  
3) посебно обележавање грађевинског подручја са границама подручја;  
4) делове територије за које је предвиђена израда урбанистичког плана;  
5) циљеве, принципе и оперативне циљеве просторног развоја подручја 

посебне намене;  
6) концепцију просторног развоја подручја посебне намене;  
7) концепцију и пропозицију заштите, уређења и развоја природе и 

природних система; 
8) концепцију и пропозиције у односу на евентуалне демографско-социјалне 

проблеме;  
9) просторни развој функције посебне намене, дистрибуцију активности и 

употребу земљишта;  
10) просторни развој саобраћаја, инфраструктурних система и повезивање са 

другим мрежама;  
11) правила уређења и грађења и друге елементе регулације за делове 

територије у обухвату плана за које није предвиђена израда 
урбанистичког плана;  

12) мере заштите, уређења и унапређења природних и културних добара;  
13) мере заштите животне средине;  
14) мере и инструменти за остваривање просторног плана подручја посебне 

намене и приоритетних планских решења;  
15) мере за спровођење просторног плана посебне намене.  

 

7. ФАЗЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА  
Начин и поступак израде Плана спровести у складу са Правилником о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(„Службени гласник РС“, број 64/15).  
 

Фазе израде Плана:  
- Израда Елабората за рани јавни увид;  
- Израда Нацрта плана; 
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- Израда коначне верзије Плана. 
 

Рок за израду Плана је 180 календарских дана, односно: 
Припрема материјала за рани јавни увид - 20 календарских дана  
Рок за израду Нацрта плана - 60 календарских дана од дана достављања 
ситуације са трасом и техничким елементима пруге неопходним за израду плана 
са елементима за директно спровођење; 
Рок за израду финалне верзије Просторног плана - 30 дана од достављања 
Извештаја о обављеном јавном увиду. 
 

Роком за израду Плана није обухваћено време потребно за обављање стручне 
контроле Плана и време потребно за обављање процедура Раног јавног увида и 
Јавног увида. 
 

8. ДОСТАВЉАЊЕ ПЛАНА  
За потребе одржавања Раног јавног увида, стручне контроле Плана, као и Јавног 
увида у План, припремају се одговарајући материјали (текстуални и графички 
прилози) односно презентације.  
Број примерака измена и допуна Просторног плана које је потребно израдити у 
аналогном и дигиталном облику биће дефинисан посебним актом Владе којим 
се утврђују измене и допуне Просторног плана. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) 

И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава 

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

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин 

дефинисан у следећој табели, и то: 
 

Ред. бр. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

Доказ за 
правно лице: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног привредног суда;  

Доказ за 
предузетнике: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра  

Доказ за 
физичка лица: 

Физичка лица не достављају овај доказ 

Орган 
надлежан за 
издавање: 

 Агенција за привредне регистре (за правна лица и 
предузетнике)  

 Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које 
није надлежан други орган) 

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); 
Напомена: доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања 
понуда 
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Доказ за 
правно лице: 

правно лице  

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног суда, 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, 

Устаничка 29,  којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за неко од кривичних дела организованог 

криминала;  

Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 
да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта 
законског заступника).  
Напомена: Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Доказ за 
предузетнике: 

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). 

Доказ за 
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 
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мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта). 

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); 
 

Напомена: доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања 
понуда 

Доказ за 
правно лице: 

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија 
Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине) и  
2) Уверење надлежне локалне самоуправе – 
града/општине (за изворне локалне јавне приходе )  
или  
3) Потврде надлежног органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  

Доказ за 
предузетнике: 

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија 
Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине) и  
2) Уверење надлежне локалне самоуправе – 
града/општине (за изворне локалне јавне приходе )  
или  
3) Потврде надлежног органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације. 

Доказ за 
физичка лица: 

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија 
Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине) и  
2) Уверење надлежне локалне самоуправе – 
града/општине (за изворне локалне јавне приходе )  

Напомена: Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди 
наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе 
прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је 
дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих 
локалних органа/организација/установа. 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ  ДОДАТНИХ 
УСЛОВА 
 

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

1) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу пословног 
      капацитета:  

Да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је урадио 
минимум 2 (два) Просторна плана подручја посебне намене из области 
инфраструктуре  који су донети/усвојени у претходне 3 године, пре 
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (2015, 
2016. и 2017.), у укупном износу од најмање 10.000.000,00 динара, без ПДВ-а.   
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Доказ: 

- Изјава о неопходном пословном капацитету; 

- Копије службених гласила у којим је објављена Одлука/Уредба о 
доношењу Плана и копије Уговора о изради планске 
документације). 

 

2. Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу финансијског 
капацитета: 

 

- Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у 
претходне 3 (три) обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио укупни 
пословни приход у минималном износу од 30.000.000,00 динара; 

- .Да  понуђач  у  последњих  6 месеци,  који  претходе  месецу  у коме је  
објављен  позив  за  подношење  понуда,  није био  у блокади.  

 

Доказ: 

 Изјава о неопходном финансијском капацитету; 

 Извештај о бонитету за јавне набавке - Образац БОН-
ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који 
мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети 
биланс стања и биланс успеха за претходне 3 (три) 
обрачунске године (2015, 2016. и 2017.)  или биланс 
успеха за 2015, 2016. и 2017. годину.  

 Да  понуђач  у  последњих  6 месеци,  који  претходе  
месецу  у коме је  објављен  позив  за  подношење  
понуда,  није био  у блокади- Извештај  о  бонитету  
Агенције   за   привредне   регистре - Образац БОН-
ЈН).  
Уколико  Извештај  о  бонитету  Агенције  за   

привредне  регистре не садржи податке о блокади за 

последњих 6 (шест) месеци који претходе месецу  у 

коме је објављен позив, понуђач  је   дужан   да   

докаже  да  није  био  у  блокади у последњих 6 

(шест) месеци  који  претходе  месецу  у  коме је 

објављен позив прилагањем Потврде о броју дана 

неликвидности коју издаје Народна банка Србије, 

Принудна  наплата, Одељење  за  пријем,  контролу  

и унос  основа   и налога - Крагујевац, а која ће 

обухватити захтевани период). Наведени услов 

мора да испуњава сваки члан групе понуђача.  

3) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу техничког  
капацитета, да понуђач има у власништву: 

 лиценциране софтвере:  
- оперативни систем – 10;  
- Office пакет – 10,  
- ACad – 5,  
- софтвер за пројектовање објеката нискоградње – 2; 

 рачунарску опрему и штампаче: 
- минимум 10 рачунара; 
- минимум 3 штампача.  
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Доказ: 

- Изјава о неопходном техничком капацитету; 
- Фотокопија извода из пописне листе, потписане од стране 
овлашћеног лица понуђача или фотокопије уговора о набавци опреме 
за опрему која је набављена у текућој години. Тражену техничку 
опремљеност понуђач мора видно да означи у пописној листи, за сваку 
од тражених позиција. 

 

4) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу кадровскoг 
капацитета, понуђач мора да има најмање 20 (двадесет) 
запослених/радно ангажованих техничких лица, односно да има стално 
запослена/радно ангажована високообразована стручна лица разних 
стручних профила, која ће бити именована за одговорна лица за вршење 
услуге у предметној јавној набавци, и која поседују адекватне лиценце 
неопходне за израду урбанистичке и планске документације, од чега  
минимум по једног, са личном лиценцом:   

100 – Одговорни планер;  

200 - Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова  и 
урбанистичких пројеката, дипл.инж.архитектуре;  
201 - Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова - 
дипл.просторни планер; 
202- Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова за 
саобраћајнице, дипл. саобраћајни инжењер; 
202 - Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова за 
саобраћајнице, дипл. грађевински инжењер; 
203 - Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова 
инфраструктуре, дипл.грађевински инжењер; 
203 - Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова 
инфраструктуре, дипл. машински инжењер;  
203 - Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова 
инфраструктуре, дипл. инжењер електротехнике;  
315 - Одговорни пројектант саобраћајница - дипломирани грађевински инжењер; 
370- Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације- 
дипломирани инжењер саобраћаја; 
371 - Одговорни пројектант технолошких процеса-дипломирани инжењер 
технологије; 
372 - Одговорни пројектант геодетских пројеката - дипломирани инжењер 
геодезије; 
391- Одговорни пројектант на изради геотехничких и инжењерскогеолошких 
подлога – дипломирани инжењер геологије; 
 

Руководилац израде плана, који ће бити одређен решењем, уз одговарајућу 
лиценцу (лиценца 100 – дипломирани просторни планер), мора да поседује 
личне референце у изради просторних планова - руковођење израдом најмање 
два просторна плана подручја посебне намене од чега најмање један из области 
железничке инфраструктуре. За предложеног руководиоца (одговорног планера) 
потребно је доставити и референц листу планских докумената чијом је израдом 
руководио и у чијој је изради учествовао. 
 

Неопходно је да понуђач достави листу учесника – радног тима који ће 
учествовати на изради предметног просторног плана са потврдама о поседовању 
лиценци.  
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Доказ: 

- Изјава о неопходном кадровском капацитету; 
- Копије наведених лиценци, иза сваке приложене 
лиценце - копија потврда Инжењерске коморе 
Србије, као и докази о радном статусу: за 
наведеног носиоца лиценце који је код понуђача 
запослен – фотокопија МА обрасца, односно за 
носиоца лиценце који није запослен код 
Понуђача: фотокопија уговора о радном 
ангажовањум закљученог у складу са одредбама 
Закона о раду. За предложеног руководиоца 
(одговорног планера) - референц листа планских 
докумената чијом је израдом руководио и у чијој је 
изради учествовао. 

 

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ 

ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 
делимично поверити подизвођачу.   
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу дужан је да наведе 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.  
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор буде 
закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у 
уговору.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 
услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 
75. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а доказ 
о испуњености услова из подтачке 5) члана 75. ЗЈН - поседовање важеће 
дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, за део набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део 
набавке која се извршава преко тог подизвођача.  
 

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА  

Понуду може поднети група понуђача.   
 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља 
IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. ЗЈН) И 
УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а додатне услове 
испуњавају заједно.  Обавезни услов из члана 75. став 1. ЗЈН из подтачке 5. који 
се односи на поседовање важеће дозволе надлежног органа за обављање 
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делатности која је предмет јавне набавке, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова.  
 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
садржи:  

1)  податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће  
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу.  

  

Доказ:  Споразум понуђача доставити у понуди  
  

Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, уписан у 

регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени 

подаци (докази) јавно доступни. 
 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, 

осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.  

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити 

од понуђача да у року од пет дана од дана позива достави на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа.  
 

  Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену  копију 

  тражених доказа његова ће понуда бити одбијена као неприхватљива.  
 

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 о додели уговора, односно закључења уговора, односно 

током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.  
 

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

страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени 

подаци (докази) јавно доступни.  

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 

стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена 

документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка 

подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач 

има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, понуђачу ће 

бити дозвољено да накнадно достави тражена документа у примереном року.   
 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 
понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном 
и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним 
бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, 
уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и 
оверена од стране судског тумача.   
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
  

  1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА  
Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику на Обрасцу понуде који је 
саставни део конкурсне документације, у складу са чланом 17. Закона.  

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и 

оверен од стране овлашћеног судског тумача. 
Конкурсна документација се преузима на Порталу Управе за јавне набавке: 
portal.ujn.gov.rs  или на интернет страници Наручиоца: www.infrazsrs. 
  
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  
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, 11000 
Београд, Немањина 6, соба 134, главна писарница, приземље, са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку услуге измене и допуне Просторног плана 
подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге 
Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у отвореном 
поступку,  набавка број 1/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”.   
 

Понуда се сматра благовременом уколико је Наручилац прими до 23.04.2018. 
године до 12 часова.  
 

Наручилац 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 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.   
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом.     
  

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

  
          4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.  
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.   
 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: 
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д., 11000 Београд, Немањина 6, соба 
134, главна писарница, приземље,  са назнаком: 
 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.infrazsrs/
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„Измена понуде за јавну набавку услуге измене и допуне Просторног плана 
подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге 
Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у отвореном 
поступку,  набавка број 1/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”, или 
 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге измене и допуне Просторног плана 
подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге 
Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у отвореном 
поступку,  набавка број 1/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”, или 
 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге измене и допуне Просторног плана 
подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге 
Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у отвореном 
поступку,  набавка број 1/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”, или 
 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге измене и допуне 
Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница 
(Келебија), у отвореном поступку,  набавка број 1/2018  - 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, 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 oбрасцу понуде 
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 oбрасцу 
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 конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова.  
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.  
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова.  
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
садржи:  

 

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

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

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени 
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.  
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара.  
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.  
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари.  
Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу 
имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити 
одговорна за извршење уговора.  
 

8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ                                                                                                                                                                                         
Цена за предметне услуге мора бити изражена у динарима, без пореза на додату 
вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 
предметне јавне набавке. За оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност, 
                 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступати у 
складу са чланом 92. Закона. 
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
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. 
 

Наручилац за ову јавну набавку тражи као средства финансијског обезбеђења 
искључиво банкарске гаранције. 
 

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун Пружаоца услуге. 
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Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања 
(менице, акредитиви, банкарске гаранције и сл.) 
 

Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од 
Наручиоца биће оцењене као неприхватљиве. 
 

9.1. Захтев у погледу рока извршења услуге 
Рок за израду Плана је 180 календарских дана, односно: 

 Припрема материјала за рани јавни увид - 20 календарских дана  

 Рок за израду Нацрта плана - 60 календарских дана од дана достављања 
ситуације са трасом и техничким елементима пруге неопходним за израду 
плана са елементима за директно спровођење; 

 Рок за израду финалне верзије Просторног плана - 30 дана од 
достављања Извештаја о обављеном јавном увиду. 

 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача   продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду. 
 

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. 
  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија, Саве Машковића бр. 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs Подаци 
о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине, Руже Јовановића бр. 27a, Београд www.sepa.gov.rs и у Министарству 
пољопривреде и заштите животне средине, Немањина бр.22-26, Београд 
www.mpzzs.gov.rs Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу 
добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Немањина бр.22-26, Београд  www.minrzs.gov.rs. 
 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
  

Понуђач је дужан да у понуди достави: 
 

 Банкарска гаранција за озбиљност понуде  
Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде - као 
инструмент обезбеђења за понуду (гаранција за озбиљност понуде): Неопозива, 
без приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на први позив, на износ 
од 5% од вредности понуде без ПДВ-а, која је издата од угледне банке са 
седиштем у земљи Наручиоца или у иностранству, а која је прихватљива за 
Наручиоца и у облику који је прихватљив за Наручиоца и са роком важности 30 
дана дужим од опције понуде.  
 

Страни понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкараске гаранције, 
плативе на први позив, а банка која исте издаје мора имати КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ 
КОМЕ ОДГОВАРА НАЈМАЊЕ НИВО КРЕДИТНОГ КВАЛИТЕТА 3 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.mpzzs.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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(ИНВЕСТИЦИОНИ РАНГ). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се 
налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима 
објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која са налази на 
листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило 
Европоско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and 
Markets Authorities – ESMA). Домаћи понуђачи достављају неопозиве и 
безусловне банкараске гаранције, плативе на први позив, а банка која исте 
издаје мора бити прихватљива за Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не 
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди 
Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну 
надлежност за решавање спорова. 
 

Модел банкарске гаранције ( у прилогу). 
 

Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде - као 
инструмент обезбеђења за понуду (гаранција за озбиљност понуде): Неопозива, 
без приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на први позив, на износ 
од 5% од вредности понуде без ПДВ-а, која је издата од угледне банке са 
седиштем у земљи Наручиоца или у иностранству, а која је прихватљива за 
Наручиоца и у облику који је прихватљив за Наручиоца и са роком важности 30 
дана дужим од опције понуде.  
 

Страни понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкараске гаранције, 
плативе на први позив, а банка која исте издаје мора имати КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ 
КОМЕ ОДГОВАРА НАЈМАЊЕ НИВО КРЕДИТНОГ КВАЛИТЕТА 3 
(ИНВЕСТИЦИОНИ РАНГ). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се 
налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима 
објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која са налази на 
листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило 
Европоско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and 
Markets Authorities – ESMA). Домаћи понуђачи достављају неопозиве и 
безусловне банкараске гаранције, плативе на први позив, а банка која исте 
издаје мора бити прихватљива за Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не 
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди 
Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну 
надлежност за решавање спорова. 
 

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

Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати и у 
следећим случајевима ако је: 

- понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, 

без сагласности Наручиоца;  

- понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена 

од стране Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор, сходно 

условима из понуде;  

- понуђач није доставио, у остављеном примереном року који не може бити 

краћи од пет дана, тражене доказе о испуњености услова из члана 75. и 

76. ЗЈН, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од 

стране Наручиоца као најповољнија;  
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- понуђач није доставио или је одбио да достави тражено средство 

обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из 

конкурсне документације. 

Изабраном понуђачу по писаном захтеву банкарска гаранција за озбиљност 
понуде ће бити враћена по закљученом уговору о јавној набавци, у року од три 
дана након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла.  
 

Понуђачу чија понуда није изабрана као најповољнија, банкарска гаранција за 
озбиљност понуде биће враћена на његов писани захтев, у року од три дана од 
дана достављања захтева. 
  
Модел банкарске гаранције ( у прилогу). 
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ   
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима 
ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 
Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података. 
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и 
штити, без обзира на степен те поверљивости. 
 

13. 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, 11000 Београд, Немањина 6, соба 134, главна писарница, 
приземље, електронске поште на e-mail nabavkе.infra@isrbrail.rs, 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.  
 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр. 1/2018“. 
 

Наручилац 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.  
 
15.  ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН,  и то:  
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- 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. 
 

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) 
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  
 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 

17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку 
јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;  
2) учинио повреду конкуренције;  
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио 
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао.  

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 
три године пре објављивања позива за подношење понуда.  
 

18. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење 
понуда, дана 23.04.2018. године, са почетком у 12.30 часова, на адреси 
наручиоца: "Инфраструктура железнице Србије“ ад, 11000 Београд, 
Немањина 6, I спрат, канцеларија број 349.  
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени 
представници понуђача. 
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење 
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(потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда. 
 

19. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

1. Критеријум за доделу уговора 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа 
понуђена цена“.  
 

Уколико постоје понуде домаћег и станог понуђача који испоручују добра, 
примењиваће се одребе члана 86. Закона о јавним набавкама. 
 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 
истом најнижом понуђеном ценом  
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
извршења услуге.  
 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу 
који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче 
који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 
понуђену цену, и исти рок извршења услуге. Извлачење путем жреба наручилац 
ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те 
папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив 
буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем 
жреба. 
 

20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и  да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде  (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

21. ЗАШТИТА ПОДАТАКА ПОНУЂАЧА 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве 
понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање 
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 
понуди.  
 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде.   
 

 22. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 
Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних 
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 
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23. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 

јавне   набавке после доношења одлуке о додели уговора о чему може 

поднети писмени захтев наручиоцу.  
  

Наручилац је дужан да понуђачу омогући увид у документацију и копирање 

документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана 

од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са 

чланом 14. и 15. ЗЈН.   
 

24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА  

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 

поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се 

вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности 

првобитно закљученог уговора, сходно члану 115. став 1. ЗЈН.   

Наручилац може дозволити измене током трајања уговора, на основу 

образложеног писаног захтева Извођача, из разлога на које Извођач није 

могао утицати, сходно члану 115. став 2. ЗЈН.   

Образложени захтев за измену уговора, Извођач подноси Наручиоцу, у року 

од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 2. овог члана, а 

најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење 

услуге израде пројектне документације наведене у члану 2. овог уговора.    
 

25. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА  УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛ. 156. ЗАКОНА  
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији.  
 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца 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. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке 
и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. 
Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет 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, 
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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. 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;  
   (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 – 120.000,00 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; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка 1/2018 
   (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 .......... 
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 

26. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА   
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 25 (двадесетпет) дана од дана 
отварања понуда. 
 

27. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН  

Према члану 113. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да 
уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен, у року од 8 (осам) 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
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Образац 1 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку 
услуге измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - 
Суботица - државна граница (Келебија), у отвореном поступку, набавка бр. 
1/2018 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача 
 

Адреса понуђача 
 
 

Матични број понуђача 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ) 

 

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

Врста-величина правног лица (заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

Име особе за контакт 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail)   

Телефон 
 

Телефакс 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси 
група понуђач. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

 
1) 

Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

2) Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 Име особе за контакт  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а 
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

 
1) 

Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 

Порески идентификациони број 
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Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
 Врста-величина правног лица 

(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 
који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – услуга измене и допуне Просторног плана 
подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге 
Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у отвореном 
поступку, набавка бр. 1/2018 
 

 
Укупна цена, РСД  без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена, РСД  са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

вирмански, у року од 45 дана од дана 
пријема рачуна  

Рок за израду Плана  
(не дужи од 180 календарских  дана, 
односно, Припрема материјала за рани 
јавни увид –20 календарских дана;  
Рок за израду Нацрта плана - 60 
календарских дана од дана 
достављања ситуације са трасом и 
техничким елементима пруге 
неопходним за израду плана са 
елементима за директно спровођење; 
израда финалне верзије Плана - не 
дужи од календарских 30 дана од 
достављања Извештаја о обављеном 
јавном увиду) 

____календарских дана 
 

 
Рок важења понуде 
(не краћи од 30 дана од дана отварања 
понуда) 
 

_____ дана  

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
__________________                                           __________________________
                                        
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Образац 2  
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
Услуга измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - 
Суботица - државна граница (Келебија), у отвореном поступку, набавка бр. 
1/2018 

 

Предмет ЈН 
Укупна  цена, 

 РСД без ПДВ-а 
Укупна  цена,  

РСД са ПДВ-ом 
1 2 3 

Услуга измене и допуне 
Просторног плана подручја 
посебне намене 
инфраструктурног коридора 
железничке пруге Београд - 
Нови Сад - Суботица - државна 
граница (Келебија) 

  

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 2. уписати укупна цена без ПДВ-а. 
 у колону 3. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом  

 
 Напомена: Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 3 

 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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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 
отвореном поступку јавне набавке услуге измене и допуне Просторног плана 
подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге 
Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), набавка бр.  
1/2018, 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. 
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ОБРАЗАЦ 5 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
 
 

Којом понуђач______________________________________________________ 
(пословно име или скраћени назив понуђача) 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и 
заштити животне средине. 
 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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ОБРАЗАЦ 6 
 

 
И З Ј А В А 

 
 
 

Којом понуђач______________________________________________________ 
(пословно име или скраћени назив понуђача) 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу изјављује да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 
 
 
 

 

 Потпис овлашћеног лица 
       М.П.  
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ОБРАЗАЦ 7 
 

 

 

 

И З Ј А В А 
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 
 
 

Којом понуђач 
____________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ 
из ________________ поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне 
средине. 
 
Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 
 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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(Келебија), у отвореном поступку, набавка бр. 1/2018 

37/55 

 

ОБРАЗАЦ 8 
 

 

И З Ј А В А 
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 
 
 
 

Којом понуђач 
____________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу изјављује да подизвођач ____________________________ из 
________________ нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 
 
Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 
 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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ОБРАЗАЦ 9 
 

 
И З Ј А В А 

 
 
Којом члан групе/члан групе носилац посла:  
____________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, и 
заштити животне средине. 
 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 
 

 

 Потпис овлашћеног лица  
М.П.  
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ОБРАЗАЦ 10 

 

 
И З Ј А В А 

 
 

Којом члан групе/члан групе носилац посла:  
_____________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу изјављује да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 
 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 
 

 

   
Потпис овлашћеног лица  

М.П.  
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ОБРАЗАЦ 11 

                                                                       
 

И З Ј А В А 

 

 

 
 У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу  
__________  %        вредности набавке, а што се  односи на: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава 
подизвођачу не може бити већи од 50%. Понуђач је дужан да наведе део 
предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача. 

 

 
 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

  

 

 

 
 

 

Напомена: Доставља понуђач који наступа са подизвођачем 
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ОБРАЗАЦ 12 

 

И З Ј А В А 

о чувању поверљивих података 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

 
 Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ћу све 
податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне 
набавке чувати и штитити као поверљиве укључујући и подизвођаче. 
 
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува 
и штити без обзира на степене те поверљивости. 

 

 

 
 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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Образац  13 

 

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да, за јавну 
набавку услуге измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - 
државна граница (Келебија), набавка бр 1/2018, имамо запослена лица у радном 
односу, односно ангажована лица по основу уговора у складу са Законом о раду: 

 

1)  ......................................................................., са лиценцом бр. 100. 
                                (уписати име и презиме) 
2)  ......................................................................., са лиценцом бр. 200. 
              (уписати име и презиме) 
3)  ......................................................................., са лиценцом бр. 201. 
              (уписати име и презиме) 
4)  ......................................................................., са лиценцом бр. 202. 
              (уписати име и презиме) 
5)  ......................................................................., са лиценцом бр. 202. 
              (уписати име и презиме) 
6)  ......................................................................., са лиценцом бр. 203. 
             (уписати име и презиме) 
7)  ......................................................................., са лиценцом бр. 203. 
              (уписати име и презиме) 
8)  ......................................................................., са лиценцом бр. 203. 
              (уписати име и презиме) 
9)  ......................................................................., са лиценцом бр. 315. 
              (уписати име и презиме) 
10)  ......................................................................., са лиценцом бр. 370. 
              (уписати име и презиме) 
11)  ......................................................................., са лиценцом бр. 371. 
              (уписати име и презиме) 
12)  ......................................................................., са лиценцом бр. 372. 
              (уписати име и презиме) 
13)  ........................................................................, са лиценцом бр. 391. 
              (уписати име и презиме) 
 
 
 
 

 
У дана 2018.г. Потпис овлашћеног лица: 

 
 

М.П. 
 
 

Напомена:  
У случају заједничке понуде образац потписује и оверава водећи члан – носилац 
посла. 
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Образац  14 
 

ИЗJAВA O НEOПХOДНOM ФИНAНСИJСКOM КAПAЦИTETУ 
за јавну набавку услуге измене и допуне Просторног плана подручја 
посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд -  
Нови Сад - Суботица – државна граница (Келебија), у отвореном поступку,  
набавка бр.  1/2018 

 

 

 
 

 

Зaoкружити: 

1. зa пoнуђaчa кojи нaступa сaмoстaлнo 

2. зa групу пoнуђaчa у случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe 

 

Изjaвљуjeмo дa зa прeдмeтну jaвну нaбaвку, рaспoлaжeмo нeoпхoдним  
финaнсиjским кaпaцитeтoм, штo пoдрaзумeвa дa испуњaвaмo услoв кojи сe 
oднoси нa збирно oствaрeн прихoд у 2015, 2016.и 2017. гoдини у укупном 
изнoсу oд _____________________ динара.  

 
 

 
 
 
 
Дaтум:_____________                                                               Пoтпис oвлашћеног лицa: 
Meстo:_____________                  ______________________ 

м.п 
 
 

Изјава се односи на поступак јавне набавке услуге измене и допуне Просторног 
плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге 
Београд -  Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у отвореном 
поступку,  набавка бр.  1/2018, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 
 
 

* У случajу пoднoшeњa зajeдничкe понуде, сви члaнoви групe понуђача прeтхoднo пoпуњeн 
oбрaзaц пoтписуjу и oвeрaвajу и дoстaвљajу сa трaжeним дoкaзoм, у прилoгу, штo знaчи 
дa зaдaти услoв o дoвoљнoм финасијском кaпaцитeту члaнoви групe испуњaвajу зajeднo 
док подизвођач не може у целости испуњавати овај услов уместо понуђача.   
**Уз образац се достављају захтевани докази из. конкурсне документације 
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                                                                                                                Образац  15 

 

                           ИЗJAВA O НEOПХOДНOM ПОСЛОВНОМ КAПAЦИTETУ 
за јавну набавку услуге измене и допуне Просторног плана подручја 
посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд -  
Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у отвореном поступку,  
набавка бр.  1/2018 

 
 

 

Зaoкружити: 

1.  зa пoнуђaчa кojи нaступa сaмoстaлнo 

2.  зa групу пoнуђaчa у случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe 

 

Изjaвљуjeмo дa зa прeдмeтну jaвну нaбaвку, рaспoлaжeмo нeoпхoдним  
пословним кaпaцитeтoм, штo пoдрaзумeвa дa испуњaвaмo услoв да смо у 
периоду од 2015-2017. године урадили ___________просторна плана 
подручја посебне намене из области инфраструктуре.         
 

 
 

 
 
 
 
Дaтум:_____________                                                               Пoтпис oвлашћеног лицa: 
 
Meстo:_____________                   ______________________ 

м.п 
 
 

Изјава се односи на поступак јавне набавке услуге измене и допуне Просторног 
плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге 
Београд -  Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у отвореном 
поступку,  набавка бр.  1/2018,  набавка бр.  1/201, а у смислу члана 76. и 77. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 
 
 

* У случajу пoднoшeњa зajeдничкe понуде, сви члaнoви групe понуђача прeтхoднo пoпуњeн oбрaзaц пoтписуjу 
и oвeрaвajу и дoстaвљajу сa трaжeним дoкaзoм, у прилoгу, штo знaчи дa зaдaти услoв o дoвoљнoм 
финасијском кaпaцитeту члaнoви групe испуњaвajу зajeднo док подизвођач не може у целости испуњавати 
овај услов уместо понуђача.   
**Уз образац се достављају захтевани докази из. конкурсне документације 
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Образац  15-1 
 
 

РЕФЕРЕНЦЕ ОБРАЂИВАЧА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
ИНФРАСТРУКТУРУ 

Обрађивач :    
 

 
Бр. 

 
Назив плана 

Година 
доношења 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

Укупно планова: ком. 

 

Напомена: Понуђач је обавезан да достави копије Службених гласила у 
којима је објављена Одлука/Уредба о доношењу Плана и копије Уговора о 
изради планске документације. 

 

Потпис овлашћеног лица: 

У дана 2018. год. _______________________ 

М.П. 
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Образац  16 

 

                           ИЗJAВA O НEOПХOДНOM ТЕХНИЧКОМ КAПAЦИTETУ 
за јавну набавку услуге измене и допуне Просторног плана подручја 
посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд -  
Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у отвореном поступку,  
набавка бр.  1/2018 

 
 

 

Зaoкружити: 

1.  зa пoнуђaчa кojи нaступa сaмoстaлнo 

2.  зa групу пoнуђaчa у случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe 

 

Изjaвљуjeмo дa зa јавну набавку услуге измене и допуне Просторног плана 
подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд 
-  Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у отвореном поступку,  
рaспoлaжeмo нeoпхoдним  техничким кaпaцитeтoм.          
 

 
 

 
 
 
 
Дaтум:_____________                                                               Пoтпис oвлашћеног лицa: 
 
Meстo:_____________                   ______________________ 

м.п 
 
 

Изјава се односи на поступак за јавну набавку услуге измене и допуне 
Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
железничке пруге Београд -  Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), 
у отвореном поступку,  набавка бр.  1/2018, а у смислу члана 76. и 77. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 
 
 

* У случajу пoднoшeњa зajeдничкe понуде, сви члaнoви групe понуђача прeтхoднo пoпуњeн 
oбрaзaц пoтписуjу и oвeрaвajу и дoстaвљajу сa трaжeним дoкaзoм, у прилoгу, штo знaчи 
дa зaдaти услoв o дoвoљнoм финасијском кaпaцитeту члaнoви групe испуњaвajу зajeднo 
док подизвођач не може у целости испуњавати овај услов уместо понуђача.   
**Уз образац се достављају захтевани докази из конкурсне документације 
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Образац 17 

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања 
банкарске гаранције за добро извршење посла за јавну набавку услуге 
измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд -  Нови Сад - 
Суботица - државна граница (Келебија), у отвореном поступку,  набавка бр.  
1/2018 
 

 

Пословна банка __________________________________________ (уписати 
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати 
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу 
основног правног посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по 
налогу нашег клијента _______________________________ (уписати назив 
понуђача), након што наш депонент закључи уговор са „Инфраструктура 
железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку услуге измене и допуне 
Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
железничке пруге Београд -  Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), 
у отвореном поступку,  набавка бр.  1/2018, са роком важења 30 дана дужим од 
уговореног рока за коначно извршење набавке у целости у износу од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, а максимално до 
_____________________________динара  
(словима: __________________________________________________________) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

За банку 
 

____________________ 
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МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ  
(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке) 

 
ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ УЗ ПОНУДУ БР _____    Датум:  
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 
Коме: [име и информације за контакт корисника] 
Датум: [убацити датум издавања гаранције] 
 

Врста гаранције: Банкарска гаранција за озбиљност понуде 
 

 Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције) 
 Гарант: (убацити име и адресу места издавања) 
 Налогодавац: (убацити име и адресу) 
 Корисник: „ Инфраструктура железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6 
 Основни посао: Обавештени смо да је ………………………………. 

(у даљем тексту Налогодавац) одговарајући на Ваш позив за учешће на тендеру бр. 
………… од ……….. за испоруку (опис добара), поднео Вама своју понуду бр. 
………… од ………. 

 Износ гаранције у валута: (убацити цифрама и речима максимални плативи износ 
и валуту у којој је платив) 

 Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од 
изјаве којом се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у 
тексту доле:    Ништа 

 Језик сваког захтеваног документа: Српски језик  
 Начин презентације:  папирно-брзом поштом 
 Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити 

презентацију) 
 Истек рока: (убацити датум истека или описати догађај истека) 
 Страна одговорна за плаћање свих накнада: налогодавац 

 
Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ или 
износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више 
усклађених позива, у коме се наводи: 

1. Ако Понуђач пре него што буде изабран: 

 Повуче своју понуду у току периода важности понуде који је дефинисан од 
стране Понуђача у обрасцу понуде или  

 Одбије да прихвати корекцију рачунских грешака у цени понуде. 
2. Ако Понуђач пошто буде обавештен о прихватању његове понуде од стране 

Наручиоца у току периода важности понуде: 

 Пропусти или одбије да потпише образац уговорног споразума када то од 
њега буде тражено или 

 Пропусти или одбије да изда гаранције из уговора у складу са конкурсном 
документацијом. 

 
Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе 
назначеном месту за презентацију. 
 
Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG) 
Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758. 
 
За и у име Банке 
..............................................         ...................................................... 
              (потпис)                                                         (потпис) 

………………………………..        ………………………………………. 

(функција)       (функција) 
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МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  
 (доставља се уз Уговор на меморандуму банке) 

 
Г А Р А Н Ц И Ј А 

за добро извршење посла бр. ________  
 

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 
 

Коме: [име и информације за контакт корисника] 
 
Датум: [убацити датум издавања гаранције] 
 

Врста гаранције: Банкарска гаранција за добро извршење посла 
 
 Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције) 
 Гарант: (убацити име и адресу места издавања) 
 Налогодавац: (убацити име и адресу) 
 Корисник: „ Инфраструктура железнице Србије“ ад Београд, Немањина 

бр. 6 
 Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о 

испоруци, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу 
да достави Банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални 
плативи износ и валуту у којој је платив) 

 Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, 
независно од изјаве којом се потврђује оправданост позива, који се 
изричито захтева у тексту доле:    Ништа 

 Језик сваког захтеваног документа: Српски језик 
 Начин презентације:  папирно-брзом поштом 
 Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба 

учинити презентацију) 
 Истек рока: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење 

уговора. 
 Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац 

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ 
или износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или 
више усклађених позива, у коме се наводи да је Налогодавац прекршио своје 
обавезе из основног уговора. 
 
Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у 
горе назначеном месту за презентацију. 
 
Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив 
(URDG) Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758. 
 
За и у име Банке 
 
 ..........................................    .................................................. 
                (потпис)                                                           (потпис) 

…………………………..                           …………………………………. 

(функција)                        (функција) 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ 

 

 

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ 
ИНФРАСТРУКТУРОМ  "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" БЕОГРАД 

Београд, Немањина бр. 6   

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

И 

 

__________________________________________________ 
______________________________________________ 

  

(у даљем тексту: Пружалац услуге) 
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Уговор опружању услуге измене и допуне Просторног плана 
подручја посебне намене инфраструктурног коридора 

железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - државна  
граница (Келебија) 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 

1. Акционарско друштво за управљање јавном железничком 
инфраструктуром   „Инфраструктура  железнице Србије“, Београд, 
Немањина 6, матични број 21127094, ПИБ 109108420, које заступа вршилац 
дужности  генералног директора др Мирољуб Јевтић, (у даљем тексту: 
Наручилац), 

 

 и 
 

2. “_________________________“,  адреса: _________________________, 
______________ матични број _____________________,  ПИБ ______________, 
кога заступа директор _____________________ (у даљем тексту: Пружалац 
услуге) 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15, спровео отворени поступак јавне набавке (набавка бр. 
1/2018), чији је предмет набавка услуге измене и допуне Просторног плана 
подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд 
- Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), на основу позива за 
подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, Порталу службених 
гласила Република Србија и база прописа и интернет страници Наручиоца; 
- да је Пружалац услуге доставио  понуду број ___________ која се налази у 
прилогу Уговора и његов је саставни део; 
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број ___________ од 
__________2018. године доделио Пружасоцу услуге Уговор. 
  
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет Уговора је израда измене и допуне Просторног плана подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - 
Суботица - државна граница (Келебија), у складу са Одлуком о изради измене и 
допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија),   
и Понудом понуђача бр. _______од __________2018. године, које чине његов 
саставни део. 

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 
Члан 2. 

Цена израде измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - 
државна граница (Келебија), из чл. 1. овог уговора, са свим пратећим 
трошковима, износи______________ динара, без ПДВ-а. 

(словима:_______________________________________________________) 
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Порез на додату вредност у износу од динара, 
 

Укупна уговорена цена износи______________________динара, са ПДВ-ом. 
 

(словима:_______________________________________________________) 
 

Члан 3. 
Под  уговореном ценом се подразумева укупна цена за услугу израде измене и 
допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија) 
која обухвата све трошкове Пружаоца услуге.  

          Цена је фиксна и не може се мењати до окончања извршења Уговора. 
 

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 4. 

Наручилац се обавезује да у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/2012), 
достављене и оверене рачуне - ситуације плати Пружаоцу услуге у року који не 
може да буде дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна, на његов 
текући рачун _________________________ код _________________ банке.  
 

 РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 
Члан 5. 

Пружалац услуге је обавезан да измену и допуну Просторног плана подручја 
посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови 
Сад - Суботица - државна граница (Келебија) изради у року од 
_____календарских дана, фазно: 

- Рок за израду Припремног материјала за рани јавни увид  
____календарских дана; 

- Рок за израду  Нацрта плана изради ___ календарских дана од дана 
достављања ситуације са трасом и техничким елементима пруге 
неопходним за израду плана за директно спровођење; 

- Рок за израду коначне верзије Плана ____ календарских дана од дана 
достављања Извештаја о обављеном јавном увиду. 

 

ОБАВЕЗА ППРУЖАОЦА УСЛУГЕ 
Члан 6. 

Пружалац услуге се обавезује да посао из члана 2. овог уговора: 

- Изаврши у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,121/2012, 
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 
145/2014), Закона о железници („Службени гласник РС“ бр. 45/13 и 91/15), 
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15), Одлуке о изради 
измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора железничке пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија), 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 108/17), Закона о Просторном плану 
Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 88/10), 
Одлуком о доношењу Регионалног просторног плана Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број 22/11), и другим важећим законима, 
прописима и стандардима који важе за ову врсту посла и другим Законима 
Републике Србије, којима се дефинишу и одређују услови, начин и садржај 
документације и другим важећим законима, прописима и стандардима који важе 
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за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила 
своје струке. 
- Изради у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог уговора. 
 

Члан 7. 
Садржај и начин измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - 

државна граница (Келебија), мора да буде у сагласности са Програмским 

задатком, техничким условима и законским прописима. План мора бити израђен 

у одговарајућем формату уз коришћење законски дефинисаног методолошког 

приступа и савремених начина обраде и приказа планских решења. 
 

Члан 8. 
Пружалац услуге се обавезује да измене и допуне Просторног плана подручја 
посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови 
Сад - Суботица - државна граница (Келебија) из чл. 1. овог уговора испоручи 
према фазама израде Плана и то као: 

- Елаборат за Рани јавни увид;  
- Нацрт плана; 
- Коначну верзију Плана. 

 

Пружалац услуге ће одговарајући број примерака коначне верзије Плана 
доставити у складу са Одлуком о изради Плана. 
 

Члан 9. 
Пружалац услуге се обавезује на сарадњу са Носиоцем израде и Наручиоцем 
израде и са свим учесницима у изради Плана и прибављање услова и података 
потребних за израду Плана, осим плаћања трошкова прибављања услова и 

података. 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
Члан 10. 

Наручилац се обавезује да: 
 

- обезбеди потребну техничку документацију (одговарајућег квалитета и нивоа 
детаљности); 
- сарађује са Пружаоцем услуге и Носиоцем израде Плана у свим фазама 
израде и стручне контроле Плана. 
 

Члан 11. 
Уколико Наручилац у току израде Плана из члана 1. овог уговора одустане од 
његове израде или појединих делова, дужан је да писмено обавести Пружаоца 
услуге о свом одустајању и да надокнади све трошкове које је Пружалац услуге 
имао до дана пријема обавештења о одустајању. 
  

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
Члан 12. 

         Пружалац услуге  ће приликом потписивања Уговора доставити Наручиоцу  
банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну, плативу 
на први позив и без приговора, у износу  10 % (десет) процената од износа 
вредности уговора без ПДВ-а, из члана 2. и роком важења 30 дана дужим од 
уговореног рока за коначно извршење Уговора у целости. 
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         У случају продужетка рока из члана 3. овог уговора, Пружалац услуге  је у 
обавези да Наручиоцу достави нову банкарску гаранцију на исти износ, а са 
продуженим роком важности од 30 дана дужим од новоутврђеног рока за 
извршење Уговора у целости. 
 

Гаранција за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада за 
губитак до кога буде дошло због пропуста Пружаоца услуге да изврши своје 
обавезе по овом уговору. 
Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће вратити Пружаоцу услуге у 
року од 30 (тридесет) дана од дана када Пружалац услуге буде испунио све 
уговорене обавезе  из члана 1. овог уговора. 
 

УГОВОРНА КАЗНА 
Члан 13. 

Ако Пружалац услуге не испуни уговорне обавезе у роковима предвиђеним 
Динамичким планом и чланом 3. овог уговора, дужан је да плати Наручиоцу 
казну у износу од 1‰ (један промил) дневно, а уколико укупна казна пређе износ 
од 5% од укупне уговорене вредности, Наручилац може једнострано раскинути 
Уговор. 
Делимично извршење услуге у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања 
уговорне казне. 
 

Износ за наплату уговорне казне обрачунава Наручилац при исплати рачуна. 
 

Ако Наручилац једнострано раскине Уговор или врши ислугу која битно одступа 
од уговорних одредби по питању рокова извршења услуге, Наручилац има право 
да депоновани инструмент обезбеђења плаћања Пружаоца услуге, из члана 12. 
Уговора, поднесе на наплату. 
 

 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ  
Члан 14. 

У случају прекида извршења услуге Пружалац услуге је дужан да достави сва 
додатна  објашњења и информације, а ради предузимања активности за 
разрешавање насталог проблема. 
 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 15. 

Наручилац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту, које ће 

упутити Пружаоцу услуге, раскине овај Уговор у целости или делимично:  

 ако Пружалац услуге не изврши услугу израде   делимично или у целости у 
року (роковима) из Уговора;  

 ако Пружалац услуге не изврши неку од осталих обавеза по Уговору;  

    ако измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - 
Суботица - државна граница (Келебија), не испуњава одређене параметре 
квалитета из понуде, односно ако не испуњава техничке услове; 

 уколико околности више силе буду трајале дуже од 30 дана, а уговорне 
стране се не  споразумеју о продужењу важности Уговора. 

 

ВИША  СИЛА 
Члан 16. 

Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно одговорности 
неизвршења обавеза по овом уговору, уколико је она  последица  више силе. 
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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. 
 

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 17. 

У случају спора између Наручиоца и Пружаоца услуге уговара се надлежност 
Привредног суда у Београду.  
 

ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА   
Члан 18. 

Овај уговор може бити измењен или допуњен у истој форми, сагласношћу 
уговорних  страна, закључивањем Анекса Уговора. 
 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 19. 

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и други позитивно правни прописи Републике Србије.  
     

Члан 20. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а примењује се 
издавањем гаранције за добро извршење посла, сходно члану 12. овог уговора.     
 

Члан 21. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац 
задржава 4 (четири) примерка, а Пружалац услуге 2 (два) примерка. 
 
 

        За Пружаоца услуге 
 
_______________________ 

 

За Наручиоца 
в. д. генералног директора 

_____________________ 
др Мирољуб Јевтић 

Напомена: Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора 
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке 
понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 
печатом модел уговора. Овај Модел уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем, и ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор 
додељен, то ће представљати негативну референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН.  


