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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 19/2017, деловодни број 1/20173709, и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку 19/2017, деловодни број 1/2017-
3710, припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку одржавања објеката високоградње, у отвореном поступку, 
по партијама, број набавке 19/2017 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 
III 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис радова, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок и 
место извођења радова 

4 

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

29 

V Критеријуми за доделу уговора 33 

VI Обрасци који чине саставни део понуде за партије 1-9 35 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 232 

 
 
 

Конкурсна документација садржи 245 страна. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу 
 

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

2. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр. 19/2017 су радови на  одржавању објеката 
високоградње. 

3. Партије 
 

Набавка је обликована у девет (9) партија, и то:  
 

Партија 1: Санација крова у железничкој станици Јајинци 
Партија 2: Санација крова у железничкој станици Чока 
Партија 3: Санација објеката железничке станице Јагодина 
Партија 4: Санација крова на управној згради у Ваљеву 
Партија 5: Санација занатске радионице у Ваљеву 
Партија 6: Санација крова железничке станице Свилајнац 
Партија 7: Санација крова железничке станице Богојево 
Партија 8: Санација крова пружне деонице у Великој Плани 
Партија 9: Прикључење унутрашње гасне инсталације на постојећу мрежу у 
                   управној згради ЗОП Параћин са израдом потребне техничке 
                   документације и прибављањем свих пратећих сагласности 
 

4. 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 
одговарајућим подзаконским актима донетим на основу ЗЈН. 
 

5. Циљ поступка 
 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци, за сваку партију 
посебно. 
 

6. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
 

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

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

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

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 19/2017 су радови на  одржавању објеката 
високоградње 
 

Назив и ознака  из општег речника -   45260000 - Радови на крову и други 
посебни грађевински занатски радови 

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК  И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

1.Техничке карактеристике и количина  и опис радова 
 

Партија 1: Санација крова у железничкој станици Јајинци 
 

Технички опис 
 

Локација: Јајинци 

Објекат: железничка станица – санација равног крова 
 

Опис постојећег стања: 
 

Постојећа хидризолација је од гралбита (Al-кондор). Испод су се створили џепови, 
који се пуне водом, јер се по ободима изолација одлепила од назидка - холкела. 
Вода се задржава на самој изолацији јер кров није у паду. Опшивка „атика“ од 
лима на холкелима је иструлила, као и казанчићи који примају воду и спроводе је у 
вертикалне олуке. 
 

Опис предвиђених радова: 
 

Потребно је демонтирати постојећу хидроизолацију као и громобранску 
инсталацију, очистити и опрати кровну површину од нагомиланих наслага, које су 
се временом слиле у постојеће џепове. Кровну конструкцију израдити од чамове 
грађе и покрити је пластифицираним трапезастим лимом. Предвиђа се израда 
нових хоризонталних и вертикалних олука. На унутрашњем уређењу предвиђа се 
стругање дотрајале боје са зидова и плафона, њихово глетовање и бојење 
полудисперзијом. 

 

Предмер радова 
 

р. 
бroj 

Пoзициja рaдoвa 
Jeдиницa 

мeрe 
Koличинa 

   I МOНTAЖEРСKИ  РAДOВИ 

1 Мoнтaжa и дeмoнтaжa кoтурaчe 
nh/kv 4,00 

nh/pk 4,00 

   II ИЗOЛAТEРСКИ  РAДOВИ 

1 Скидaњe пoстojeћe хидрoизoлaциje  m² 129,00 

2 
Чишћeњe пoдлoгe oд пoстojeћe 
хидрoизoлaциje, прaшинe и зaoстaлих 
oтпaдaкa 

m² 129,00 
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3 
Пoлиaзбитoл изoлaциja, пoлaгaњe 
мрeжицe стaклeнe, нaнoшeњe пaстe у 
три слoja 

m² 129,00 

   III  ЗИДAРСКИ  РAДOВИ 

1 
Изрaдa рaвнajућeг слoja 3-5cm - 
цeмeнтнa кoшуљицa 

m² 129,00 

   IV  ЛИМAРСКИ   РAДOВИ 

1 Дeмoнтaжa нaдзидaкa aтикe oд лимa m¹ 54,00 

2 
Изрaдa и мoнтaжa aтикe oд пoцинкoвaнoг 
лимa d =33cm шп 480401 

m¹ 54,00 

   V  EЛEКТРO  РAДOВИ 

1 Дeмoнтaжa нoсaчa трaкe грoмoбрaнa  kom. 16,00 

1 Мoнтaжa нoсaчa трaкe грoмoбрaнa  kom. 16,00 

3 Дeмoнтaжa Fe/Zn трaкe грoмoбрaнa  m¹ 22,00 

4 Мoнтaжa Fe/Zn трaкe грoмoбрaнa  m¹ 22,00 

   VI МOЛEРСКИ  РAДOВИ 

1 
Скидaњe пoстojeћe бoje сa зидoвa и 
плaфoнa 

m² 90,00 

2 Глeтoвaњe  зидoвa и плaфoнa m² 90,00 

3 Бojeњe зидoвa и плaфoнa m² 189,40 

VII ТРAНСПOРТ МAТEРИJAЛA  

1 
Истoвaр и прeнoс грaђeвинскoг 
мaтeриjaлa уз дизaњe нa крoв 
шп454701.454702.454703.454704 

t 13,20 

2 
Прeвoз грaђeвинскoг мaтeриjaлa тeжинe 
дo 8 t  пoврaтнa турa 

100km 0,50 

3 
Прeнoс сa истoвaрoм кoлицимa 
мaтeриjaлa и пeскa  

m3 6,00 

4 
Прeвoз грaђeвинскoг шутa дo 3t нa 
дeпoниjу 

100km 0,50 
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Партија 2: Санација крова у Железничкој станици Чока 
 

Технички опис 
 

Локација: КП 2273/3 КО Чока, Општина Чока 
Објекат: железничка станица 
 

Опис постојећег стања: 
 

Станична зграда у Чоки је старијег датума и налази се у Улици Железничка бб у 
Чоки. Објекат је у основи сложеног правоугаоног облика и спратности је П+1. 
Конструктивна концепција је класична, зидана конструкција опеком старог 
формата. Конструктивни елементи објекта су у добром стању. На носећим 
зидовима и темељима нема видљивих знакова оштећења.  

Кров је класичан сложени дрвени, покривен фалцованим црепом. Кров је у веома 
лошем стању, склон урушавању посебно на делу ка перонима, као и око димњака.  

Олуци и опшивке су у лошем стању тако да се атмосферска вода не усмерава 
адекватно од објекта. 
 

Опис предвиђених радова: 
 

Предвиђени су минимални радови на санацији крова, којима би се обезбедили 
како функционалност тако и стабилност поменутог крова, односно објекта.  
 

Предвиђају се радови на делимичној замени кровне покривке, кровних летви и 
лимарске галантерије, као и делимична замена дотрајалих делова кровне 
конструкције до око 10%. 
 

Планира се и презиђивање два димњака са израдом бетонских капа. 
 
Предмер радова 

 

Р. 
брoj 

Позициja рaдoвa 
Jeдиница 

мeрe 
Кoличинa 

      I TEСAРСKИ РAДOВИ 

1 

Лeтвисaњe нoвим лeтвaмa 5/3cm (сa прeтрeсoм 
jужнoг дeлa крoвa и зaмeнoм трулих лeтaвa, кao 
и прeтрeс крoвa oкo димњaкa сa зaмeнoм 
лeтaвa) сa упoтрeбoм пoкрeтнe скeлe 

m² 88,00 

2 

Нaбaвкa мaтeриjaлa и скидaњe пoстojeћeг 
трулoг oпшивa и пoстaвљaњe oпшивa oд 
jeлoвих дaсaкa oд 2m, укључуjући зaштиту 
глaзурoм 3 путa, сa упoтрeбoм пoкрeтнe скeлe 

m² 18,00 

3 
Нaбaвкa и зaмeнa трулих рoгoвa 10/15cm 
дужинe 7m 

m3 0,42 

4 
Нaбaвкa и зaмeнa крajeвa вeнчaницa и грoтa 
15/15cm дужинe 3m 

m3 0,40 

    II КРOВOПOКРИВAЧКИ РAДOВИ 

1 
Скидaњe и зaмeнa фaлцoвaнoг црeпa, њeгoвo 
пoнoвнo пoстaвљaњe сa нaбaвкoм мaтeриjaлa. 

m² 88,00 

2 Укрajaњe црeпa пoрeд зaбaтa  и нa икснaмa m1 34,00 
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3 
Пoстaвљaњe жљeбњaкa сa зaливaњeм сa 
нaбaвкoм мaтeриjaлa 

m1 9,00 

III ЛИМAРСКИ РAДOВИ 

1 
Oпшивaњe зaбaтa пoцинкoвaним лимoм 
0.55mm, ширинe 33cm 

m1 14,00 

2 
Зaмeнa трулoг лимa нa икснaмa пoцинкoвaним 
лимoм 0.55mm ширинe 50cm 

m1 15,00 

3 
Oпшивaњe димњaкa пoцинкoвaним лимoм 
0.55mm, 40/40cm и 40/80cm 

кoм 2,00 

4 
Дeмoнтaжa, изрaдa и мoнтaжa вeртикaлних 
oлукa 

m1 18,00 

5 
Дeмoнтaжa, изрaдa и мoнтaжa хoризoнтaлних 
oлукa 

m1 13,00 

IV РAЗНИ РAДOВИ 

1 
Дeмонтaжa и пoнoвнa мoнтaжa грoмoбрaнскe 
инстaлaциje нa крoву уз нaбaвку и зaмeну 
прaтeћe дoтрajaлe oпрeмe 

пaуш 1,00 

 
Партија 3: Санација објекта железничке станице Јагодина 
 

Технички опис 
 

Санација старе фасаде обухвата радове на кавању, скидању дотрајале 
пластифициране облоге, у мери колико то старост дозвољава уз употребу шпахтли. 
Након скидања лабавих делова приступа се одређивању адекватне дебљине тврдо 
пресованог стиропора дебљине 10-20 mm на деловима већег оштећења  

Уколико је могуће мање површине изравнати слојем лепка за стиропор. На местима 
великих оштећења отворе бандажирати ПВЦ- стакленом мрежицом и слојем лепка за 
стиропор. 

Пре наношења два слоја лепка и ПВЦ- стаклене мрежице на комплетну површину 
фасаде, неопходно је исту премазати акрилни прајмером (АКРИЛНА ЕМУЛЗИЈА). 

Бетонске стубове обрадити и припремити за наношење АРИЛПЛАСТА, цементним 
малтером 1:3. 

Фасадна маса је АРИЛПЛАСТ, у главном тону а ефекат раздвајања путничког дела 
постићи исцртавањем и обележавањем правоугаоника у другој боји. 

Шпалетне и вертикалне ивице фасаде заштити ПВЦ угаоним и уколико је потребно у 
одређеној дужини и алуминијумским лајснама. 

Темељну греду и соклу обрадити цементним малтером 1:3, акрилним прајмером 
(АКРИЛНА ЕМУЛЗИЈА) и  АРИЛПЛАСТ-ом. 

Камени део сокле очистити, бакарном четком (не челичном), одстранити нечистоћу и 
масти. 

Након извршене припреме, камену масу премазати импрегнационим средством 
ЦЕРСИТ ЦО 81. 

На фасади ка колосеку између отвора монтирати оградна платна од лексана. 
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Предмер радова 
 

Р
e

д
 .

б
р

. 

  
 

 
ПОЗИЦИЈА РАДОВА 

 
Јед. 
мере 

   Кол. 
 

I        ИЗМЕНА СТОЛАРИЈЕ 

1.  Демонтажа и монтажа спољне браварије  
П<2,00 m2  (са набавком потребног материјала) kom. 5,00 

2. Демонтажа и монтажа спољне браварије  
П>2,00 m2 

(са набавком потребног материјала) 
kom. 12,00 

3. Демонтажа и монтажа спољне браварије П>4,00 m2 

 (са набавком потребног материјала) 
kom. 13,00 

II  САНАЦИЈА ФАСАДЕ 

1. 
Стругање, кавање и обрада фасаде као припрема за 
крпљење исте (са набавком потребног материјала) 

m2 288,20 

2. 
Обрада, фасаде, бандажирањем мрежицом и лепком 
са испуном стиропором потребне дебљине (са 
набавком потребног материјала) 

m2 47,91 

3. 
Малтерисање зида у продужном малтеру 1:2:6 са 
употрбом скеле на висини до 5m (са набавком 
потребног материјала) 

m2 209,25 

4. 
Обрада, фасаде, бандажирањем мрежицом и лепком 
(са набавком потребног материјала) 

m2 838,77 

5. 
Обрада и заштита  камене сокле (са набавком 
потребног материјала)  

m2 5,44 

6. 
Обрада и припрема сокле h=0.22m  (са набавком 
потребног материјала)  

m2 40,25 

7. 
Обрада стубова 25x25 x420, цементним малтером 1:3 
(са набавком потребног материјала) 

m2 25,20 

8. 
Наношење фасадне масе АКРИЛПЛАСТ на соклу 

ширине 22cm (са набавком потребног материјала)  
m2 40,25 

9. 
Наношење фасадне масе АКРИЛПЛАСТ (са набавком 
потребног материјала)  

m2 632,87 

10. 
Обрада шпалетни ширине 0.40m, наношењм 
АКРИЛПЛАСТ-а  (са набавком потребног материјала)  

m¹ 104,68 

11. 
Обрада шпалетни ширине 0.80м наношењм 
АКРИЛПЛАСТ-а (са набавком потребног материјала) 

m¹ 205,02 

12. 
Обeлежавање и израда диференције на фасади 
путничког дела, другом бојом по избору инвеститора  
(са набавком потребног материјала) 

m2 78,58 

       III ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1 
Израда и уградња опшива крова од пластифицираног 
равног челичног лима, р.ш.42 цм (са набавком 
потребног материјала) 

m 2 17,03 

2 

Израда и уградња заштитних снегобрана,  
од пластифицираног равног челичног лима Л  
профила 30x30 (елемент 30x30x75)   
(са набавком потребног материјала) 

m 116,60 

3 
Израда и уградња солбанка од пластифицираног 
равног челичног лима,р.ш.34 цм (са набавком 

m 13.88 



Јавна набавка одржавања објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, набавка бр. 19/2017 
9/245 

потребног материјала)  

4 
Израда и уградња солбанка од пластифицираног 
равног челичног лима, р.ш.  30.50 цм (са набавком 
потребног материјала) 

m 22.28 

IV САНАЦИЈА ТЕМЕЉА 

1. 
Ископ земље II категорије  у ширини и дубини до  
1m са одвозом и финим планирањем 

m3   7,00 

2. 
Засипање темеља шљунком (са набавком  
потребног материјала)  

m3   0,35 

3. 
Добетонирање и подбетонирање темеља  
армираним бетоном MB 20 са потребном оплатом  R 
Ø12  и GA Ø8  (са набавком потребног материјала) 

m3   0,28 
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ШЕМЕ СТОЛАРИЈЕ 
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Партија 4: Санација крова на управној згради у Ваљеву 
 

Технички опис 
 

На бочном крилу управне зграде - источном, део кровне конструкције јe склон 
урушавању, пар рогова и цреп летви. 
Потребно је да се изврши претрес крова. Предвиђа се демонтажа два рога, 
замена дотрајалих цреп летви, замена и израда опшивки димњака и крова, 
хоризонталног олука и ветар лајсни. 
У унутрашњости објекта предвиђају се молерскофарбарски радови у просторијама 
са оштећеним плафоном, у тону по избору инвеститора. 
 

Предмер радова 
 

Р.бр. Позиција радова Ј.М. Количина 

I КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

1 
Претресање – препокривање крова од 
фалцованог црепа 

m²     50,00  

2 
Скидање фалцованог црепа, са складиштењем 
на привремену депонију 

m²     9,00  

3 
Набавка материјала и покривање крова 
фалцованим црепом Бечеј М555 

m²       9,00  

4 
Скидање слемењака са слеменом, са 
складиштењем на привремену депонију 

m¹ 3,00 

5 Набавка и покривање слемењака са слеменом m¹ 3,00 

II ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

1 
Делимична демонтажа кровне конструкције 
12х14, l=12m (рогови), са складиштењем на 
привремену депонију 

m²     9,60  

2 
Набавка и монтажа рогова кровне конструкције 
димензија 12х14, 12m 

m² 9,60 

3 
Демонтажа цреп летви 5х3cm, са 
складиштењем на привремену депонију 

m² 20,00 

4 Набавка и монтажа цреп летви 5х3cm m² 20,00 

III ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1 
Демонтажа хоризонталног олука р.ш. 33 cm, са 
складиштењем на привремену депонију  

m¹ 5,90  

2 
Набавка, израда и монтажа хоризонталног 
олука  р.ш. 33cm, од поцинкованог лима 
d=0,50mm  

m¹       5,90  

3 
Демонтажа ветар лајсни р.ш. 33cm са 
складиштењем на привремену депонију 

m¹     6,20  

4 
Набавка, израда и монтажа ветар лајсни р.ш. 
33cm, d= 0,50mm од поцинкованог лима 

m¹     12,40  

5 
Демонтажа опшивке до зида р.ш.33cm, са 
складиштењем на привремену депонију 

m¹     12,40  
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6 
Набавка и монтажа опшивке до зида р.ш. 33cm 
од поцинкованог лима d=0,50mm  

m¹     12,40  

7 
Демонтажа опшивке димњака р.ш. 50cm,  са 
складиштењем на привремену депонију 

m¹     1,80  

8 
Набавка, израда и монтажа опшивке димњака 
р.ш. 50cm од поцинкованог лима d=0,50mm 

m¹     1,80  

IV МОЛЕРСКИ РАДОВИ 

1 
Скидање постојеће старе боје са зидова и 
плафона 

m² 140,00 

2 
Глетовање зидова и плафона са набавком 
материјала 

m² 140,00 

3 
Бојење зидова и плафона полудисперзијом у 
тону по избору инвеститора, са набавком 
материјала 

m² 640,00 

  
Партија 5: Санација занатске радионице у Ваљеву 
 

Технички опис 
 

Радови предвиђени предмером односе се на кровну конструкцију, таванице, 
хоризонталне и вертикалне олуке, ветар лајсне, опшивке димњака као и израду 
армирано бетонских тротоара d=10cm на тампон слоју од шљунка d=10cm од 
МB15, армираном мрежом Q188, тамо где је неопходно да би се атмосферска 
вода одбила од објекта. 
Изнад надстрешнице браварске радионице, купатила, гараже и уљаре где је кров 
на једну воду треба монтирати нов кровни покривач од пластифицираног 
трапезастог лима ТР240/40 са летвисањем чамовим гредицама 5х8cm и са 
одговарајућим хоризонталним и вертикалним олуцима од поцинкованог лима 
d=0,50. 
Изнад просторија фарбаре, стругаре и столарске радионице кров је класичан, 
дрвени двоводни са кровним покривачем од фалцованог црепа типа „Потисје 
Кањижа“ или „333ТМ“. Предвиђа се делимична замена кровне конструкције и 
постављање нове од резане чамове грађе 10/12 и 12/14 на местима где не постоји 
и на местима где је урушена, као и делимична замена поменутог кровног 
покривача одговарајућим црепом и слемењацима. Потребна је и делимична 
демонтажа и монтажа плафонске дрвене конструкције и подконструкције од 
чамових гредица 5х8cm са облогом од гипс картона d=12,5mm. 
Предвиђено је и презиђивање постојећег димњака. 
Потребно је да се демонтира чучавац и након бетонирања дела подне плоче 
монтира нови са постављањем нових плочица. 
Радови на електроинсталацијама предвиђају замену дела електро мреже са 
заменом електро галантерије. 
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Предмер радова 
 

Р.бр. Позиција радова 
Јед. 
мере 

Количина 

I ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

1 
Обијање трошног продужног малтера са 
одвозом шута на депонију до 30 km. 

m²     60,00  

2 
Малтерисање зидова у продужном малтеру 
1:2:6 до 3m¹ висине са набавком материјала 

m²     60,00  

3 Поправка димњака са набавком материјала  ком       6,00  

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

1 
Откоп земље III категорије у широком откопу са 
одношењем и финим планирањем земље 

m²     38,00  

2 
Израда тампона од шљунка d=10 cm, са 
набавком материјала 

m²     38,00  

III ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1 
Демонтажа опшивке димњака рш 50cm са 
складиштењем на привремену депонију 

m¹       3,80  

2 
Израда и монтажа опшивке димњака рш 50cm, 
d=0,50mm од поцинкованог лима са набавком 
материјала 

m¹       3,80  

3 
Демонтажа ветар лајсни р.ш. 33cm са 
складиштењем на привремену депонију 

m¹     16,00  

4 
Демонтажа хоризонталних висећих олука р.ш. 
33cm са складиштењем на привремену 
депонију 

m¹     17,00  

5 
Израда и монтажа хоризонталних висећих 
олука р.ш. 33cm, d=0,50mm од поцинкованог 
лима са набавком материјала 

m¹     67,00  

6 
Демонтажа вертикалних олука са 
складиштењем на привремену депонију 

m¹     20,00  

7 
Набавка, израда и монтажа вертикалних олука 
р.ш. 33cm, d=0,50mm од поцинкованог лима 

m¹     25,00  

8 
Набавка, израда и монтажа ветар лајсни р.ш. 
33cm, d= 0,50mm од поцинкованог лима 

m¹     16,00  

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ 

1 
Бетонирање тротоара d=10cm армираним 
бетоном МB 15 са мрежом Q188 са набавком 
материјала 

m²     38,00  

V ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

1 
Демонтажа цреп летве 5/3 cm са 
складиштењем на привремену депонију и 
монтажа са набавком материјала од чамовине 

m²     70,00  

2 
Делимично летвосање крова за трапезасти 
пластични лим са набавком летви 8/5 cm од 
чамовине око 1m³ 

m²   190,00  

3 
Демонтажа летви 5/3 cm таванских са 
складиштењем на привремену депонију 

m²     48,00  
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4 
Демонтажа дотрајале дашчане кровне подлоге 
са складиштењем на привремену депонију 

m²     12,00  

5 
Монтажа дашчања кровне подлоге, чамовина 
d=2,54cm, са набавком материјала 

m²     12,00  

6 
Демонтажа дела кровне конструкције са 
складиштењем на привремену депонију 

m²     40,00  

7 
Монтажа дела кровне конструкције, чамовина, 
греде 12/14cm и рогови 10/12cm са набавком 
материјала 

m²     40,00  

8 
Монтажа плафонских летви 5/3 cm, 
подконструкција од чамовине са набавком 
материјала 

m²     48,00  

9 
Постављање једностране оплате са набавком 
материјала 

m¹     38,00  

VI МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ 

1 
Демонтажа плафонских плоча различитих 
материјала са складиштењем на привремену 
депонију 

m²   138,00  

2 
Монтажа гипс картонских плоча плафонских на 
дрвеној подконструкцији са набавком 
материјала 

m²   138,00  

VII КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

1 
Скидање тер хартије са дрвене подлоге са 
складиштењем на привремену депонију 

m²     43,00  

2 
Препокривање крова од фалц црепа са 
набавком материјала 

m²     88,00  

3 
Делимична демонтажа фалцованог црепа са 
складиштењем на привремену депонију 

m²     30,00  

4 
Демонтажа слемењака фалц. црепа са 
складиштењем на привремену депонију 

m¹       9,00  

5 
Делимична монтажа фалцованог црепа 
"Потисје кањижа" са набавком материјала 

m²     30,00  

6 
Делимична монтажа слемењака крова од 
фалц. црепа са набавком материјала "Потисје 
кањижа" или 333ТМ 

m¹     18,00  

7 
Постављање пласт.трапез. лима ТР 240/40 са 
набавком материјала 

m²   190,00  

VIII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

1 
Постављање подних керамичких плочица 
(квалитет стандард, домаће, по избору 
инвеститора) на лепку са набавком материјала 

m²       1,20  

2 
Израда облагања сокле поред зида плочицама 
(квалитет стандард, домаће, по избору 
инвеститора) на лепку са набавком материјала 

m²       3,00  

IX ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

1 
Демонтажа чучавца и водокотлића са 
складиштењем на привремену депонију 

kom       1,00  
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2 
Монтажа чучавца и водокотлића (квалитет 
стандард, домаће) са набавком материјала 

kom       1,00  

X ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

1 
Демонтажа електро проводника 3x1,5mm² на 
зидовима од опеке на обујмицама са 
складиштењем на привремену депонију 

m¹     26,00  

2 
Демонтажа електро проводника 5x2,5mm² на  
обујмицама са складиштењем на привремену 
депонију 

m¹     19,00  

3 
Набавка и монтажа електро проводника 3x1,5 
mm² на обујмицама 

m¹     26,00  

4 
Набавка и монтажа електро проводника 5x2,5 
mm² на обујмицама 

m¹     19,00  

5 
Демонтажа утичнице "ОГ" са складиштењем на 
привремену депонију 

kom       6,00  

6 
Демонтажа прекидача "ОГ" са складиштењем 
на привремену депонију 

kom       4,00  

7 
Демонтажа сијаличних грла са складиштењем 
на привремену депонију 

kom       4,00  

8 Набавка и монтажа утичнице "ОГ" kom       6,00  

9 Набавка и монтажа прекидача "ОГ" kom       4,00  

10 Набавка и монтажа сијаличних грла kom       4,00  

 
Партија 6: Санација крова железничке станице Свилајнац 
 
Технички опис 
 

       Кров и носећа конструкција крова на згради железничке станице у Свилајнцу је 
       дотрајао и склон урушавању. Дотрајале стрехе и иструлели крајеви рогова су 
       такође склоне урушавању.  
 

Кровни покривач ћерамида је у лошем стању. Плафони у вестиблу и чекаоници су на 
много места пропали услед учесталог продора атмосферске воде у унутрашњост 
објекта. Хоризонтални и вертикални одводи воде не функционишу па је поред 
санације, односно израде нове кровне конструкције неопходна и замена 
хоризонталних и вертикалних олука, као и лимене опшивке крова. Потребно је 
демонтирати већи део кровне конструкције и подашчати све кровне површине, како би 
се утегла комплетна кровна конструкција. Такву кровну конструкцију би тавањаче 
могле да носе, обзиром да су за њихову замену неопходна већа финансијска улагања. 
 

Сваку дотрајалу таванску греду приликом израде нове кровне конструкције потребно 
је ојачати без измештања. 

 

Предмер радова 
 

Р.бр. Позиција радова 
Јед. 
мере 

Количина 

I ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ И ЦЕВАСТА СКЕЛА 

1 
Монтажа и демонтажа прихватне радне скеле 
са уклањањем 

m²     40,00  

2 
Монтажа и демонтажа прихватне радне 
платформе са уклањањем 

nh     4,00  
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II РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ 

1 
Скидање црепа (ћерамида) са одлагањем на 
привремену депонију 

m²     631,00  

2 
Скидање слемењака са грбина и слемена са 
одлагањем на привремену депонију 

m¹ 67,50 

3 
Демонтажа чеоних даски са одлагањем на 
привремену депонију 

m¹ 91,00 

4 
Демонтажа цреп летви на размаку 35cm (2х на 
70cm) са одлагањем на привремену депонију 

m²     631,00  

5 
Демонтажа кровне конструкције са одлагањем 
на привремену депонију 

m²     533,00  

6 
Демонтажа дрвене опшивке стрехе и чела 
стрехе са одлагањем на привремену депонију 

m²     70,00  

7 
Демонтажа опшивке око димњака рш 50cm, 
L=1,6 са одлагањем на привремену депонију 

m¹ 8,00 

8 
Демонтажа иксне (увале) од поцинкованог 
лима р.ш. 50cm са одлагањем на привремену 
депонију 

m¹ 14,00 

9 
Демонтажа хоризонталних олука р.ш. 33cm са 
одлагањем на привремену депонију 

m¹ 102,50 

10 
Демонтажа вертикалних олука р.ш. 33cm са 
одлагањем на привремену депонију 

m¹ 40,00 

11 
Демонтажа сакупљача воде (казанчића) од 
поцинкованог лима са одлагањем на 
привремену депонију 

kom. 3,00 

12 
Демонтажа опшивки око калканских зидова на 
споју црепа и зида са одлагањем на 
привремену депонију 

m¹ 70,50 

13 
Демонтажа атике р.ш. 50cm на укрштању 
калканских зидова са одлагањем на 
привремену депонију 

m¹ 9,00 

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

1 
Израда нове кровне конструкције од греда 
14х12cm l=6,5m 4kom.+10*1m, П>400m² са 
набавком материјала 

m² 533,00  

2 
Заштитни премаз елемената дрвене 
конструкције и носећих елемената старе 
конструкције са набавком материјала  

m² 1.266,00  

3 
Подашчавање крова чамовом даском 24mm са 
набавком материјала 

m² 631,00  

4 
Израда и монтажа цреп летви са набавком 
материјала 

m² 631,00  

5 
Израда и монтажа рог летви са набавком 
материјала 

m² 631,00  

6 
Полагање тер хартијом са набавком 
материјала 

m² 631,00  

IV КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

1 
Покривање фалцованим црепом са набавком 
материјала 

m² 631,00 
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2 
Покривање слемена крова и грбина 
слемењацима са набавком материјала 

m¹ 67,34 

3 Поправка димњака ком 6,00 

4 
Постављање 2 реда снегобрана са набавком 
материјала 

ком 690,00 

V ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1 
Израда и монтажа опшивке димњака 
поцинкованим лимом р.ш. 50cm, l=1,6m са 
набавком материјала 

m¹ 8,00 

2 
Израда и монтажа иксне (увале) од 
поцинкованог лима р.ш. 50cm, са набавком 
материјала 

m¹ 14,00 

3 
Израда и монтажа хоризонталних олука са 
набавком материјала 

m¹ 102,50 

4 
Израда и монтажа вертикалних олука са 
набавком материјала 

m¹ 40,00 

5 
Израда и монтажа сливних сакупљача воде са 
набавком материјала 

kom. 5,00 

6 
Израда и монтажа опшивке око зидова и црепа 
са набавком материјала 

m¹ 70,50 

7 
Израда и монтажа атике р.ш. 50cm, или 
венаца, са набавком материјала 

m¹ 9,00 

8 
Постављање чеоне даске са 
набавкомматеријала 

m¹ 102,50 

9 
Подашчавање стрехе чамовом даском 24mm 
са набавком материјала 

m² 70,50 

  
Партија 7: Санација крова  железничке станице Богојево 
 

Технички опис 
 

Локација: КП 3046/1 КО Богојево, Оџаци 
Објекат: железничка станица 
 

Опис постојећег стања: 
 

Станична зграда у Богојеву је старијег датума и налази се у Улици Железничка 
станица бб у Богојеву. Објекат је спратности По+П+1, са подрумом испод једног 
дела објекта. Конструктивна концепција је класична, зидана конструкција опеком 
старог формата. Конструктивни елементи објекта су у добром стању. На носећим 
зидовима и темељима нема видљивих знакова оштећења. Услед неадекватног 
одржавања објекат је у целости дотрајао. 
 

Кров је сложен са дрвеном конструкцијом на вешаљке, покривен фалцованим 
црепом. Кров је у веома лошем стању, склон урушавању посебно на делу ка 
колосецима. Кровна конструкција је делом дотрајала, а у делу стрехе је 
делимично пропала и иструлила. Дашчане опшивке кровних стреха су у великој 
мери труле. Кровни покривач је на дашчаној подлози и на више места 
прокишњава. 
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Сви олуци, кровне опшивке, ветар лајсне и увале, које постоје су трули и у лошем 
стању тако да се атмосферска вода не усмерава адекватно од објекта. Димњаци 
нису у функцији, а неки су и оштећени. 
 

Фасада је услед дејства атмосферске воде оштећена на појединим местима. Део 
фасадне столарије је замењен ПВЦ прозорима и вратима. Остатак фасадне 
столарије је дотрајао и оштећен. Громобранска инсталација на објекту не постоји. 
На колосецима недостају перони. 
 

Опис предвиђених радова: 
 

Железничка станица у Богојеву је запоседнута и представља граничну зону те је 
неопходно извршити санацију крова предметног објекта.  
 

Предвиђени су радови на санацији крова, којима би се обезбедили како 
функционалност тако и стабилност поменутог крова, односно објекта.  
 

Предвиђају се радови на замени: дотрајалих делова кровне конструкције око 25%, 
кровног покривача око 50%, кровних летви и лимарске галантерије 100%, дашчане 
оплате крова око 50%. Планирани су и радови на постављању терхартије. 
Предвиђа се и рушење димњака до испод крова. 
 

Предмер радова 
 

Ред. 
број 

 
Позиција радова 

Јед. 
мере 

Кол.  

      I РAДOВИ РУШЕЊA И ДEMOНTAЖE 

1 

Скидање кровног покривача од фалцованог  
црепа.  
Фалцован цреп демонтирати, одбацити, шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на привремену депонију.  
Обрачун по m²  косе површине.  

m² 616,94 

2 

Скидање грбина и слемена. 
Грбине и слемена демонтирати, одбацити, шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију.  
Обрачун по  m¹ грбина и слемена 

m¹ 60,00 

3 

Демонтажа лимених опшивки димњачких 
вертикала.        
Лимене опшивке скинути са крова на безбедан 
начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на 
камион и одвести на градску депонију. 
 Обрачун по m¹ опшивке. 

m¹ 20,00 

4 

Демонтажа лимених хоризонталних висећих 
олука.   
Лимене олуке скинути са крова на безбедан 
начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на 
камион и одвести градску депонију.  
Обрачун по m¹ олука. 

m¹ 85,00 

5 

Демонтажа лимених вертикланих олука.       
Лимене олуке скинути са крова на безбедан 
начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на 
камион и одвести на градску депонију.  

m¹ 59,50 
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Обрачун по m¹ олука.  

6 

Демонтажа ветар лајсни.                                                                  
Лимене лајсне скинути са крова на безбедан 
начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на 
камион и одвести на градску депонију.  
Обрачун по m¹ лајсне.  

m¹ 56,00 

7 

Демонтажа дасака 50%.                                                                                 
Дашчану оплату демонтирати, одбацити, шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију.                                                                                  
Обрачун по m².  

m² 308,47 

8 

Демонтажа кровних летви.      
Летве демонтирати, утоварити у камион и 
одвести на депонију коју одреди инвеститор 
удаљену до 15km. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску 
депонију.  
Обрачун по m² летвисане површине.  

m² 616,94 

9 

Преглед и демонтажа дотрајалих и оштећених 
елемената дрвене кровне конструкције.      
Извршити преглед и одредити елементе за 
замену. Извршити пажљиво демонтажу 
дотрајалих елемената кровне конструкције. Од 
суве четинарске грађе по узору на демонтиране 
елементе обрадити нове и уградити их са свим 
потребним везама. у цену улазе и подупирања и 
обезбеђења. 
 Обрачун по m² хоризонталне површине крова 
25% замене.  

 
m² 

138,50 

10 

Рушење димњака.       
Димњаке рушити до испод крова. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на 
градску депонију.  
Обрачун по комаду.  

kom. 10,00 

      II TEСAРСКИ РAДОВИ 

1 

Монтажа дотрајалих и оштећених елемената 
дрвене кровне конструкције  25%.                                                                      
Након прегледа и демонтаже дотрајалих 
елемената кровне конструкције. Од суве чамове 
грађе по узору на демонтиране елементе 
обрадити нове и уградити их са свим потребним 
везама. У цену улазе и подупирања и 
обезбеђења. 
Обрачун по m² хоризонталне површине крова.  

m² 138,50 

2 

Летвисање крова са постављањем подлетве на 
размаку за покривање крова фалцованим 
црепом.  
Летвисање извести сувим, правим и квалитетним 
јеловим летвама, оптималне дужине. 
 Обрачун по m² мерено по косини крова. 

m² 616,94 
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3 

Подашчавање 50% .                                                   
Подашчавање извести сувим, правим и 
квалитетним чамовим даскама d=24mm 
оптималне дужине. 
Обрачун по m² мерено по косини крова. 

m² 308,47 

4 

Заштитни премаз дрвених елемената кровне 
конструкције.  
Дрвене елементе конструкције крова, таванице, 
тавањаче, и друго заштити од инсеката, алги, 
гљивица и труљења са два до три премаза, 
хемијским средством.  
Обрачун по m² косе површине крова. 

m² 616,94 

5 

Заштитни премаз спољњих делова грађе крова.                      
Дрвене елементе спољњих делова конструкције 
заштити од инсеката, алги, гљивица и труљења 
са два до три премаза, хемијским средством, по 
избору пројектанта, површина препуста коса 
пројекција даске и рогови *1,5 

m² 127,02 

6 

Набавка и постављање тер хартије.                               
Постављање слоја тер папира са преклапањем 
на косом делу крова испод поцинкованог лима. 
Обрачун по m² постављене површине.  

m² 616,94 

    III ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

1 

Набавка материјала и монтажа фалцованог 
црепа. 
Покривање извршити у свему према 
постојећем. Цреп мора бити раван, неоштећен 
и квалитетан.  
Обрачун по m² постављене површине.  

m² 616,94 

2 
Набавка материјала и монтажа слемена и 
грбина кровног покривача од црепа.  
Обрачун по m¹ слемена и гребена.  

m¹ 49,95 

3 
Набавка и уградња 2 реда снегобрана.  
Обрачун по комаду постављеног снегобрана.  

kom. 900,00 

IV ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1 

Набавка материјала израда и монтажа висећих 
хоризонталних олука од поцинкованог лима, 
дебљине 0,60mm. 
Олуке спајати нитнама, једноредно са 
максималним размаком 3cm и лево олетовати 
калајем од најмање 40%  
Обрачун по m¹ висећег олука.  

m1 85,00 

2 

Набавка материјала израда и монтажа 
вертикалних олучних поцинкованих цеви, 
пресека дебљине 0,60mm.                                                             
Делови олучних цеви морају да улазе један у 
други минимум 50mm и да се залетују калајем 
од најмање 40%. Поцинковане обујмице са 
држачима поставити на размаку од 200cm. 
Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви 
морају бити удаљене од зида минимум 20mm.  

m1 59,50 



Јавна набавка одржавања објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, набавка бр. 19/2017 
26/245 

Обрачун по m¹ олучне цеви.  

3 

Набавка материјала израда и монтажа иксне 
(увале) од поцинкованог лима, пресека 
дебљине 0,60mm                                                                      
Обрачун по m¹. 

m1 30,00 

4 

Набавка материјала израда и монтажа ветар 
лајсни од поцинкованог лима, пресека дебљине 
0,60mm.                                                           
Обрачун по m¹ лајсне. 

m1 56,00 

 
Партија 8: Санација крова пружне деонице ОЦ ЗОП Лапово у склопу 
железничке станице Велика Плана 
 

Технички опис 
 

Планира се замена бибер црепа фалцованим као и постављање слемењака по 
целој дужини објекта. Предвиђа се замена дотрајале слемењаче, рогова и 
комплетне цреп летве. На надстрешници која је на две воде на улазу и склона 
урушавању потребно је демонтирати већи део постојеће конструкције уз израду 
нове, а такође треба да се скине и остатак црепа и покрије цела надстрешница са 
претходном израдом цреп летви. Од лимарских радова предвиђа се израда 
хоризонталних олука са лулом и ветар лајсне. 
 

Предмер радова 
 

Ред. 
брoj 

Позиција радова 
Јед. 
мере 

Количина 

I KРOВOПOKРИВAЧKИ  РAДOВИ 

1 
Скидање слемењака са бибер црепом, са 
складиштењем на привремену депонију. 

m¹ 36,00 

2 Скидање  бибер црепа m² 240,00 

3 
Покривање крова фалцованим црепом, са 
набавком материјала 

m² 240,00 

4 
Набавка и постављање слемењака у 
цементном малтеру за фалцовани цреп 

m² 36,00 

  II TEСAРСКИ РAДОВИ 

1 
Скидање летви, са складиштењем на 
привремену депонију 

m² 240,00 

2 
Демонтажа дотрајалих рогова и слемењаче са 
складиштењем на привремену депонију 

m² 60,00 

3 
Израда кровне конструкције са набавком 
материјала (греде 10x12 cm) 

m² 60,00 

4 
Летвисање цреп летвом (3x5cm) за фалцован 
цреп, са набавком материјала  

m² 240,00 

5 
Покривање чеоне даске, са набавком 
материјала. 

m¹ 50,00 

 III ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1 
Набавка, израда ветар лајсни са монтажом рш 
33 од поцинкованог лима d=0,50mm 

m¹ 31,00 



Јавна набавка одржавања објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, набавка бр. 19/2017 
27/245 

2 
Набавка, израда хоризонталног олука рш 33 
од поцинкованог лима d=0,50mm 

m¹ 42,00 

3 
Набавка, израда вертикалног олука рш 33 од 
поцинкованог лима d=0,50mm 

m¹ 6,00 

IV УСЛУГЕ TРAНСПОРТA 

1 Превоз грађевинског материјала тежине до 3t  100 km 1,20 

  
Партија 9 Прикључење унутрашње гасне инсталације на постојећу мрежу у 
управној згради Секције ЗОП Параћин у Параћину са израдом потребне 
пројектно - техничке документације и прибављањем свих пратећих 
сагласности 
 
 

Опис 
На објекту управне зграде Секције ЗОП Параћин у току 2008. године, започети су 
радови на уградњи нових гасних котлова и адаптацији подрумских просторија у 
гасну котларницу. Крајем године дошло је до прекида радова. У међувремену је 
прибављена сагласност и извршено прикључење на уличну гасну инсталацију а на 
основу Уговора бр. 1201- 20541-1 са   "ЈП  СРБИЈАГАС".  
 

Управна зграда се загрева централним  системом за грејање у чијем саставу је и 
котао на чврсто гориво произведен 1968. године и у веома лошем је техничком и 
еколошком  стању. 
 

Започете радове није пратила потребна техничка документација и сагласност. Да 
би се радови наставили према важећим прописима, неопходно је најпре израдити  
пројектно-техничку документацију за: машински, грађевински и електро део, 
противпожарни пројекат и за исте прибавити потребне сагласности. Осим израде 
пројектно-техничке документације, потребно је према истој извести потребне: 
грађевинске, електро-техничке и машинске радове.  
 

Услед дејства елементарне непогоде - поплаве која је задесила и читав град 
Параћин 15.05.2014. године, и продора воде у подрумске просторије  које су биле 
предвиђене за гасну котларницу, дошло је до потапања оба гасна  котла (по 
44kW). Потребно извршити њихову дефектажу, на основу које би се сагледало да 
ли постоји могућност њихове поправке и сервисирања, како би се користили за 
грејање или је неопходна набавка и уградња нових. Ово је неопходно дефинисати 
пројектно – техничком документацијом.   
 

Радови на прикључењу унутрашње гасне инсталације на постојеће инсталације 
централног грејања на објекту управне зграде ЗОП Параћин би се изводили према  
пројектно-техничкој документацији адаптације унутрашње гасне инсталације и 
прикључења ове инсталације на постојеће инсталације централног грејања. 

 

Пројектна-техничка документација мора бити урађена у складу са Законом о 
планирању и изградњи и иста треба да садржи: 

- пројекат гасне котларнице – машински део 
- пројекат гасне котларнице – грађевински део 
- пројекат гасне котларнице – електро део 
- Против пожарни пројекат гасне котларнице 
- Техничку контролу пројектне документације 
- Све остало што је неопходно за извођење радова 

 

Уз документацију обавезно је и прикупљање одговарајућих сагласности 
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- Сагласност ППЗ службе 
- Сагласност Србија гаса 
- Урбанистички услови, локацијска и грађевинска дозвола 
- све остале потребне трошкове 

 

Обавеза Понуђача је да у Секцији ЗОП Параћин изврши преглед гасних 
инсталација, које су предмет Јавне набавке, пре подношења понуде. Запослени у 
ЗОП Параћин ће ставити на увид оно што је потребно Понуђачу. Доказ о 
извршеном прегледу је записник/изјава састављен са представником Секције ЗОП 
Параћин, који се прилаже уз понуду. 
Понуђач је у обавези да документацију, дозволе и сагласност раде у сарадњи са 
Секцијом за одржавање пруге Параћин (Секцијом ЗОП Параћин). 
 

Понуђач мора да се приликом извођења радова придржава мера заштите на раду 
на начин прописан од наручиоца. 
 

Понуђач мора да се придржава прописа и правила која важе за пројектовање и 
извођење радова на дизалицама. 
 

Обавеза Понуђача је да у Секцији ЗОП Параћин изврши преглед гасних 
инсталација, које су предмет Јавне набавке, пре подношења понуде. Запослени у 
ЗОП Параћин ће ставити на увид оно што је потребно Понуђачу. Доказ о 
извршеном прегледу је записник/изјава састављен са представником Секције ЗОП 
Параћин, који се прилаже уз понуду. 
Понуђач је у обавези да документацију, дозволе и сагласност раде у сарадњи са 
Секција за одржавање пруге Параћин. 
 

Понуђач мора да се приликом извођења радова придржава мера заштите на раду 
на начин прописан од наручиоца. 
 

Понуђач мора да се придржава прописа и правила која важе за пројектовање и 
извођење радова на дизалицама. 

 

2. Квалитет 
 

Радови се изводе у складу са важећим техничким прописима, стандардима и 
нормативима и техничким спецификацијама Наручиоца. 
 

3. Контрола квалитета – квалитативни пријем 
 

Обавезно је вршење стручног надзора над извођењем радова, вођење 
градилишне документације. 

Квалитет уграђеног материјала се доказује одговарајућим атестима. 
 

4. Гаранција 
 

Гарантни рок за изведене радове, за сваку од партија, не може бити краћи од 2 
године од дана пријема изведених радова, а безбедност и стабилност објекта 10 
година. 
Гарантни рок почиње да тече од дана када је записнички констатован 
квалитативни пријем радова или добијена употребна дозвола за коришћење за 
објекте инфраструктуре и њихове уређаје и опрему. 
  
5. Рок за извођење радова 
 

Партија 1: 30 календарских дана од дана закључења уговора 
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Партија 2: 30 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 3: 60 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 4: 30 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 5: 60 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 6: 60 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 7: 60 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 8: 30 календарских дана од дана закључења уговора 
Партија 9: 90 календарских дана од дана закључења уговора  
                   Рок за израду техничке документације је 10 календарских дана 
                   рачунајући од дана закључења уговора. 
 

6. Место извођења радова 
 

Радови се изводе на локацији: 

Партија 1: Железничка станица у Јајинцима 
Партија 2: Железничка станица у Чоки; 
Партија 3: Железничка станица Јагодина  
Партија 4: Управна зграда Ваљево 
Партија 5: Занатска радионица Ваљево 
Партија 6: Железничка станица Свилајнац 
Партија 7: Железничка станица Богојево 
Партија 8: Зграда пружне деонице Велика Плана 
Партија 9: Управна зграда Параћин. 
 

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

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА) 
 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава 

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

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

дефинисан у следећој табели, и то: 
 

Р. бр. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

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

 

 
 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у 

поглављу VI ове конкурсне 

документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове 

за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 

2 

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

3 

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

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

овом конкурсном 

документацијом 

 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА) 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин 

дефинисан у наредној табели, и то: 

 
 

Р. бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1 КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

ИЗЈАВА (Образац 7 у 

поглављу VI ове конкурсне 

документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава 

додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом, са копијама 

личних лиценци, потврдом 

ИКС о важењу истих и копијом  

М образаца или уговора о 

привремено повременим 

пословима. 

 

 за партије 1- 8  

Да понуђач у поступку јавне 

набавке располаже 

неопходним кадровским 

капацитетом, и то да има у 

радном односу или ангажовано 

по уговору о привремено 

повременим пословима, 

минимум једно запослено 

техничко лице, и то: 

 дипломирани инжењер са 
важећом лиценцом број 410 или 
411 или 400 или 310 или 311 или 
300. ( било која од наведених 
лиценци ) 

  

 за Партију 9 
2) Да понуђач у поступку јавне 

набавке располаже неопходним 

кадровским капацитетом, и то да 

има у радном односу или 

ангажовано по уговору о делу, 

минимум 2 запослена техничка 

лица, и то:  

Најмање једног дипломираног 

машинског инжењера који 

поседује лиценцу бр. 330 или 

430; 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

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

Испуњеност ДОДАТНОГ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
наведног у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1 у складу са 
чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује  достављањем Изјаве (Образац 7 у поглављу 
VI ове конкурсне документације) са копијом личне лиценце, са потврдом ИКС о 
важењу исте, копијом М обрасца или уговора о привремено повременим 
пословима.  
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ 
подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

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

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

 

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

Докази које ће наручилац захтевати су: 
 

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

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

извод из регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из одговарајућег регистра. 
 

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

суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не 

обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 

уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично 

дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

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

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према 

месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 

понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког 

од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

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

према месту пребивалишта). 
 

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

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

порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 

надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
 

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

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 

1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 

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

страницама надлежних органа, и то:  

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

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 

уређује електронски документ. 
 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 
 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 
 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

1. Критеријум за доделу уговора (за сваку од партија) 
 

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

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 цену, предност ће имати понуда 
у којој је дат краћи рок за извођење радова. 
  

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, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац 
ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 
ставити у 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. 

 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

(за све партије)  
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни(Образац 2)  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку  
      јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом  
     (Образац 5); 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
     јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 



Јавна набавка одржавања објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, набавка бр. 19/2017 
34/245 

     (Образац 6); 
7)  Образац Изјаве о неопходном кадровском капацитету (Образац 7); 

  8) Образац Изјаве понуђача о обиласку објекта и упознавању са условима за 
    извођење радова (Образац 8). 
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 1 
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Образац 1 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. _______ од _____________ за јавну набавку радова санација 
објеката високоградње - за Партију 1, санација крова у железничкој станици 
Јајинци, набавка број 19/2017 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача 
 

 
 
 

Адреса понуђача 
 

 
 
 

Матични број понуђача 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ) 

 

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

Врста-величина правног лица (заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

Име особе за контакт 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail) 
 

 

Телефон 
 

 
 
 

Телефакс 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

 
1) 

Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

2) Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 Име особе за контакт  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

 

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

1) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
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. 

 
 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – санација крова у железничкој станици 
Јајинци 

Укупна понуђена цена,  РСД без ПДВ-а  
 
 

Укупна понуђена цена, РСД са ПДВ-ом 
 

Рок и начин плаћања  
/од дана пријема окончане ситуације/ 

Вирмански, у року од 45 дана 

 
Рок извођења радова 
/од дана закључења уговора, 
максимално 30 календарских дана/ 
 

__________календарских дана 

Гарантни период 
/од дана пријема објекта/ 

______________месеци 

Рок важења понуде  
/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 
за јавну набавку санације објеката високоградње - за Партију 1, санација 
крова у железничкој станици Јајинци, набавка број 19/2017 
 

Р. 
бroj 

Пoзициja рaдoвa 
Jeд. 
мeрe 

Koл. 

Јед. 
цена, 
РСД 
без 

ПДВ-а 

Јед. 
цена, 
РСД 
са 

ПДВ-
ом 

Укупна 
цена, 

РСД без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена, 

РСД са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7(4х5) 8(4х6) 

   I МOНTAЖEРСKИ  РAДOВИ     

1 
Мoнтaжa и дeмoнтaжa 

кoтурaчe 

nh/kv 4,00 
    

nh/pk 4,00 
    

УКУПНO МOНТAЖEРСКИ РAДOВИ:     

   II ИЗOЛAТEРСКИ  РAДOВИ     

1 
Скидaњe пoстojeћe 
хидрoизoлaциje  

m² 129,00 
    

2 

Чишћeњe пoдлoгe oд 
пoстojeћe хидрoизoлaциje, 
прaшинe и зaoстaлих 
oдпaдaкa 

m² 129,00 

    

3 

Пoлиaзбитoл изoлaциja, 
пoлaгaњe мрeжицe 
стaклeнe, нaнoшeњe пaстe у 
три слoja 

m² 129,00 

    

УКУПНO ИЗOЛAТEРСКИ РAДOВИ     

   III  ЗИДAРСКИ  РAДOВИ     

1 
Изрaдa рaвнajућeг слoja 3-
5cm - цeмeнтнa кoшуљицa 

m² 129,00 

    

УКУПНO ЗИДAРСКИ  РAДOВИ:     

   IV  ЛИМAРСКИ   РAДOВИ     

1 
Дeмoнтaжa нaдзидaкa aтикe 
oд лимa 

m¹ 54,00 
    

2 
Изрaдa и мoнтaжa aтикe oд 
пoцинкoвaнoг лимa d =33cm 
шп 480401 

m¹ 54,00 

    

УКУПНO ЛИМAРСКИ  РAДOВИ:     

   V  EЛEКТРO  РAДOВИ     

1 
Дeмoнтaжa нoсaчa трaкe 
грoмoбрaнa  

кoм 16,00 

    

1 
Мoнтaжa нoсaчa трaкe 
грoмoбрaнa  

кoм 16,00 
    

3 
Дeмoнтaжa Fe/Zn трaкe 
грoмoбрaнa  

m¹ 22,00 
    

4 
Мoнтaжa Fe/Zn трaкe 
грoмoбрaнa  

m¹ 22,00 
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УКУПНO EЛEКТРO РAДOВИ:     

   VI МOЛEРСКИ  РAДOВИ     

1 
Скидaњe пoстojeћe бoje сa 
зидoвa и плaфoнa 

m² 90,00 

    

2 
Глeтoвaњe  зидoвa и 
плaфoнa 

m² 90,00 
    

3 Бojeњe зидoвa и плaфoнa m² 189,40 

    

УКУПНO МOЛEРСКИ РAДOВИ:     

VII ТРAНСПOРТ МAТEРИJAЛA      

1 

Истoвaр и прeнoс 
грaђeвинскoг мaтeриjaлa уз 
дизaњe нa крoв 
шп454701.454702.454703.45
4704 

t 13,20 

    

2 
Прeвoз грaђeвинскoг 
мaтeриjaлa тeжинe дo 8 t  
пoврaтнa турa 

100km 0,50 

    

3 
Прeнoс сa истoвaрoм 
кoлицимa мaтeриjaлa и 
пeскa  

m3 6,00 

    

4 
Прeвoз грaђeвинскoг шутa 
дo 3t нa дeпoниjу 

100km 0,50 

    

УКУПНO ТРAНСПOРТ МAТEРИJAЛA:      

УКУПНO, БЕЗ ПДВ-А  

УКУПНO, СА ПДВ-ОМ  

 
 
 
 
 
 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца:  
 

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

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

 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

 у колону 7. уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-а, као производ 
количине и јединичне цене  (4х5); 

 у колону 8. Уписати колико износи укупна вредност са ПДВ-ом, као производ 
количине и јединичне цене (4х6). 

 у колону "Укупно,без ПДВ-а"  уписати укупну вредност набавке,без ПДВ-а 
 у колону "Укупно,са ПДВ-ом"  уписати укупну вредност набавке,са ПДВ-ом 

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

 
 
У 

  
 
 
 
М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ      
ЛИЦА 

 
 

 
дана 
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Образац 3 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, 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. Закона о јавним набавкама,  
 
_________________________________________________________________,  

(Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
отвореном поступку јавне набавке санација објеката високоградње - за Партију 
1, санација крова у железничкој станици Јајинци, набавка број 19/2017, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

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

 

 



Јавна набавка одржавања објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, набавка бр. 19/2017 
44/245 

 

Образац 5 
 

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

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке санације објеката високоградње - за 
Партију 1, санација крова у железничкој станици Јајинци, набавка број 
19/2017,  испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1)Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2)Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
3)Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
4)Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 

 

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

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.  
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Образац 6 
 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке санације објеката високоградње - за 
Партију 1, санација крова у железничкој станици Јајинци, набавка број 
19/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1)Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
3)Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
4)Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

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

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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Oбрaзaц  7 

 

ИЗJAВA O НEOПХOДНOM КАДРОВСКОМ КAПAЦИTETУ 

за јавну набавку санације објеката високоградње, у отвореном поступку, по 
партијама, за Партију 1, санација крова у железничкој станици Јајинци, 

набавка број 19/2017 

 

 

Зaoкружити: 

1. зa пoнуђaчa кojи нaступa сaмoстaлнo 

2. зa групу пoнуђaчa у случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe 

 

Изjaвљуjeмo дa зa прeдмeтну jaвну нaбaвку, рaспoлaжeмo нeoпхoдним  
кадровским кaпaцитeтoм, штo пoдрaзумeвa дa испуњaвaмo услoв да: 
у сталном радном односу, односно анагажовано уговором о привремено 
повременим пословима имамо ____дипломирана инжењера са важећом 
личном лиценцом бр. __________(уписати начин радног ангажовања, број запослених 

инжењера и број лиценце). 

 
Изјава се односи на поступак јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку, по партијама, за Партију 1, санација крова у железничкој 
станици Јајинци, набавка број 19/2017, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

Дaтум:_____________                                                               Пoтпис oвлашћеног 
лицa: 
 
Meстo:_____________                ______________________ 

м.п 
 
 

* 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 8 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА И УПОЗНАВАЊУ СА УСЛОВИМА 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 
 
 

 

 

Изјављујемо да смо дана __________ 2017. год. посетили локацију и стекли увид у 
све информације које су неопходне за припрему понуде за Партију 1: санација 
крова у железничкој станици Јајинци, јавна набавка бр. 19/2017. 
 
Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима за извођење радова и да 
они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве промене у цени. 
 

 

 

Датум:_____________                                        _______________________________ 
                                                                                 Име и презиме овлашћеног лица 
 
                                                                            _______________________________ 

                                                                              Потпис овлашћеног лица 
 М.П. (понуђача) 
 
 
 
 
За Наручиоца потврђујемо да је __________________________________________ 
                                                                  (име и презиме представника понуђача) 
дана ___________________године обишао предметну локацију. 
 
 
      __________________________ 

                                                                                   За Наручиоца 
 
 
 
 
Напомена:  
За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан групе 
понуђача. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР 
 

о јавној набавци санације објеката високоградње, за Партију 1, санација 
крова у железничкој станици Јајинци  

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 

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

 

 и 
 

2.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
(у даљем тексту: Извођач) 
 
 
 

Уговорне стране констатују: 
 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15, спровео отворени поступак по партијама, јавне набавке  
бр. 19/2017, чији је предмет санација објеката високоградње; 
- да је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, Порталу 
службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници 
Наручиоца; 
- да је Извођач доставио  (заједничку/са подизвођачем) понуду број___________ 
(биће преузето из понуде) која се налази у прилогу Уговора и његов је саставни 
део; 
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број _____________ од 
____________2017. године (попуњава Наручилац), доделио Извођачу Уговор; 
- да Наручилац овај Уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним 
набавкама. 
 
Предмет Уговора 

Члан 1. 
Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Извођача по 
основу извођења радова на санацији крова у железничкој станици Јајинци.  
 

Уговорне стране су сагласне да Извођач за Наручиоца својим средствима и 
својом радном снагом изведе радове на санацији крова у железничкој станици 
Јајинци, у свему према усвојеној понуди Извођача, број ------------ од ------------------
2017. године, којa je саставни део Уговора. 
 

Извођач ће радове из става 1. овог члана извести са номинованим 
подизвођачима, и то: 
 
 - ___________________________ 
 - ___________________________ 
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Рок за извођење радова   
Члан 2. 

Извођач је дужан да радове на санацији крова железничке станице Јајинци изведе 
у року од _______ календарских  дана, рачунајући тај рок од дана закључења 
Уговора. 
Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум завршетка свих уговорених 
радова. 
Извођач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач не 
започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 7 
дана да започне радове, а уколико Извођач ни у накнадном року не започне 
радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију гаранција за за 
добро извршење посла, у целости, као и захтевати од Извођача накнаду штете, до 
износа стварне штете. 
 

Члан 3. 
Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:  
1. ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;  

2. ванредни догађаји везани за одбрану земље;  

3. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза 
осталих учесника на послу, које ангажује Наручилац;  

4. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач. 
 

Ако наступе околности из тачака 1, 2, 3 и  4 претходног става, Извођач их одмах 
уписује у Грађевински дневник, а у року од 3 дана од настанка узрока доставља у 
писменој форми, уз сагласност Надзорног органа, предлог Наручиоцу за 
продужење уговореног рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да по 
наведеном захтеву донесе одлуку у року од 7 дана од пријема захтева.  
Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине Анекс 
Уговора. 
 

Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима:  
1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су 
настале у време када је био у доцњи;  

2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време 
закључења Уговора. 
 

Цена и начин плаћања 
Члан 4.   

Укупна вредност радова из члана 1.  овог Уговора износи ______________ динара 
без ПДВ-а 
 

(словима:__________________________________________________________), 
 
Укупна вредност радова из члана 1.  овог Уговора износи ______________ динара 
са ПДВ-ом 
 

(словима:__________________________________________________________), 
 
 

Члан 5. 
Наручилац ће уговорену цену радова исплатити Извођачу са матичним бројем 
____________________ ,  на текући рачун бр.___________________________, код 
____________________ банке.  
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Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова и цене дате за паушал 
из Понуде фиксне и да се неће мењати у случају промене цена елемената на 
основу којих су исте формиране.  
 

Наручилац се обавезује да Извођачу исплати уговорену цену из члана 4. Уговора, 
на следећи начин:  
-  вирмански окончаном ситуацијом у року од 45 дана од дана пријема окончане 
ситуације, оверене од стране Надзорног органа. 
 

Члан 6. 
Окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина 
уговорених радова и уговорених јединичних цена, као и цена датих за паушал.  
Окончану ситуацију Извођач испоставља по основу Записника о примопредаји 
радова и коначном обрачуну и подноси по извршеној примопредаји радова и 
потписивању Записника о примопредаји и коначном обрачуну.  
 

Уз окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу, преко 
Надзорног органа:  

1. фотокопије листова Грађевинског дневника за време извођења радова, за 
које се испоставља окончана ситуација, обострано потписане и оверене;  

2. фотокопије листова Грађевинске књиге, за све уговорене и изведене 
позиције приказане у ситуацији, оверене од стране надзорног органа;  

3. бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року.  
 

Окончану ситуацију Извођач доставља Надзорном органу на оверу. Након 
извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом из овог 
члана, Надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на 
оверу и плаћање.  
Уколико Извођач не достави окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана, 
Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна 
документација.  
Уколико Наручилац оспори испостављену ситуацију у делу, дужан је да исплати 
неспорни део ситуације, а спорни део окончане ситуације решиће се договором 
између уговорних страна, односно у свему у складу са одредбама Уговора. 
 

Обавезе Наручиоца 
Члан 7. 

Наручилац се обавезује да: 
    -  омогући Извођачу увид у постојећу документацију и друге  податке којим 
располаже, неопходнe за извођење  свих радова из чл. 1. овог уговора. 
    - обезбеди вршење стручног надзора, у складу са  чланом 153. Закона о 
планирању и изградњи; 
   - у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у 
писменој форми;    
  - формира Комисију за пријем изведених радова на објекту и коначни обрачун и 
да учествује у раду те Комисије. 
  - обезбеди примопредају радова у року од 14 дана од дана пријема обавештења 
Извођача о датуму завршетка радова; 
    - редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове у складу са 
одредбама уговора који дефинишу начин плаћања. 
 

Обавезе Извођача 
Члан 8. 
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Извођач је обавезан да све уговорене радове изведе у складу Законом о 
планирању и изградњи, («Службени гласник РС», бр. 72/2009 и 81/2009-исп. 
64/20110-одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014,145/2014), са Законом о железници („Сл. гласник РС“, 
бр. 45/2013, 91/2015) и Законом о безбедности и интероперабилности („Сл. 
гласник РС“, бр. 104/2013, 66/2015-др. закон 92/2015), а сагласно важећим 
техничким прописима, стандардима и нормативима.  
 

Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се 
да својим средствима и својом радном снагом изведе све уговорене радове.  
 

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све 
предвиђене врсте радова из Понуде, са личним лиценцама одговорног извођача 
радова.  
Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о 
планирању и изградњи.  
У случају потребе за изменом одговорних извођача радова из Понуде, Извођач је 
у обавези да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача 
радова, претходно писмено обавести Наручиоца о разлозима измене и пружи 
доказе о томе да ново-именовани одговорни извођачи радова испуњавају све 
услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да су стално запослени 
или ангажовани уговором о привремено повременим пословима код Извођача. 
Сва решења о именовању одговорних извођача радова представљају саставни 
део Уговора.  
 

Члан 9.  
Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, 
изврши и следеће активности и радове:  

1. води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених 
радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;  

2. отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објектима и 
суседним објектима;  

3. у току извођења радова одржава градилиште уредно и редовно уклања сав 
отпадни материјал;  

4. обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за пријем 
изведених радова на објектима;  

5. отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед и 
пријем изведених радова на објектима, у остављеном року;  

6. учествује у примопредаји објеката и коначном обрачуну изведених радова;  

7. отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни 
обрачун;  

8. на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од 
пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;  

9. по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему 
и све привремене градилишне инсталације;  

10. у складу са Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у 
гарантном року;  

11. изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи. 
 

Извођач је обавезан да обезбеди о свом трошку:  
 

1. видно обележавање градилишта градилишном таблом у року од једног дана 
по увођењу у посао, у сагласности са чланом 152. Закона о планирању и 
изградњи и по упутству Наручиоца;  
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2. услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, 
по свим временским условима;  

3. надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме, у 
току извођења радова;  

4. обезбеђење и чување објеката до њихове примопредаје; 

5. Пројекат изведеног објекта.  
 

Члан 10. 
Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем 
предметних радова.  
Извођач је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и 
Надзорног органа на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, 
те да по тим примедбама отклони недостатке или пропусте, о свом трошку.  
Извођач је дужан да сваких 7 дана, а по потреби и чешће, изврши, заједно са 
Надзорним органом, сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у 
погледу рокова и о томе сачине извештај. Извештај потписују Извођач и Надзорни 
орган, а Извођач га, преко Надзорног органа, доставља Наручиоцу.  
У случају да Извођач не испуњава динамику радова, обавезан је да уведе у рад 
више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 
повећане трошкове или посебну накнаду за то.  
Извођач је дужан да упути Наручиоцу, преко Надзорног органа, писмени захтев за 
евентуално продужење рока за извођење радова, најкасније 7 дана пре истека 
уговореног рока. Надзорни орган, уз захтев Извођача, доставља детаљно 
образложење и мишљење о продужењу рока за извођење радова, у сагласности 
са одредбама Уговора.  
Уколико Извођач упути Наручиоцу захтев за продужење рока, након истека рока из 
претходног става, такав захтев се неће разматрати. 
 

Гаранције за добро извршење посла и за отклањање недостатака у 
гарантном року 

 

Члан 11. 
Извођач ће у моменту потписивања Уговора доставити Наручиоцу блaнкo сoлo 
мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм, кaртoнoм дeпoнoвaних пoтписa и пoтврдoм 
пoслoвнe бaнкe дa је мeницa рeгистрoвaна кoд Нaрoднe бaнкe Србиje у изнoсу oд 
10% (дeсeт пoстo) oд изнoсa врeднoсти Уговора, бeз ПДВ-a,  из члaнa 4. и рoкoм 
вaжeњe 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг рoкa завршетка радова. 
У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, Извођач je у oбaвeзи дa Наручиоцу 
дoстaви нoвo мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa 
дужим oд нoвoутврђeнoг рoкa зa извршeњe пoслa. 
Срeдствa гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa бићe плaтивa Наручиоцу кao 
нaкнaдa зa губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Прoдaвцa дa изврши свoje 
oбaвeзe пo Уговору. 

          
Извођач ће у моменту примопредаје радова доставити Наручиоцу блaнкo сoлo 
мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм за отклањање недостатака у гарантном року у 
износу од 5% од вредности Уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим 
од уговореног гарантног рока, након испостављене окончане ситуације за 
изведене радове. 
 

Уговорна казна 
Члан 12. 

Ако Извођач не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки 
дан закашњења плати Наручиоцу: 
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- уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно на вредност изведених радова са 
закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% (пет процената) 
вредности Уговора. 
 

Делимично извођење радова у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања 
уговорне казне за део неизведених радова. 
 

Ако Извођач једнострано раскине Уговор или изведе радове на начин који битно 
одступа од уговорених одредби по питању квалитета и рокова извођења радова, 
Наручилац има право да депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе 
на наплату.  
 

Гарантни рок 
Члан 13. 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ месеци,  рачунајући од дана 
пријема изведених радова. 

 

Члан 14. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 
изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему 
писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у 
позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго 
правно или физичко лице, на терет Извођача. 
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не 
сноси одговорност. 
 

Раскид Уговора 
Члан 15. 

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

Виша сила 
Члан 16. 

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

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после 
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље 
уговорних страна, као што су: рат,  земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти 
државних органа од утицаја на извршење обавеза. 
 

Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки 
други писани начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају 
извршење уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој 
страни  наступање околности више силе, а која је том околношћу погођена, не 
може се  позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречава слање таквог 
обавештења. 
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За време  трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се 
санкције због неизвршења уговорних обавеза. 

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних 
обавеза и то за   период који по свом трајању одговара трајању настале околности 
и разумног рока отклањања последица тих околности. 

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од 
уговорних страна  задржава право да раскине Уговор.  
 

Решавање спорова   
Члан 17. 

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

 

Измена и допуна Уговора 
Члан 18. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, 
сагласношћу уговорних  страна, закључењем Анекса уз овај Уговор. 
Изузетно од става 1. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине 
Уговор уколико Извођач не изведе радове који су предмет јавне набавке, у 
уговореном року, као ни у накнадном року који му Наручилац одреди. 
 

Остале одредбе 
Члан 19. 

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

 

Члан 20. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања  и издавањем бланко соло 
менице за добро извршење посла, сходно члану 11. овог Уговора. 

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

за ИЗВОЂАЧА                                                  за НАРУЧИОЦА 
 

______________                                                 __________________ 
 
 
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. 
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 2 
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Образац 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку 
санације објеката високоградње, у отвореном поступку по партијама, 
Партија 2: Санација крова у железничкој станици Чока, набавка бр. 19/2017 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача 
 

 
 
 

Адреса понуђача 
 

 
 
 

Матични број понуђача 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ) 

 

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

Врста-величина правног лица (заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

Име особе за контакт 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail) 
 

 

Телефон 
 

 
 
 

Телефакс 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

 
1) 

Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

2) Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 Име особе за контакт  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

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

1) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
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 – Санација крова у железничкој станици Чока 
 

Укупна понуђена цена,  РСД без ПДВ-а  
 
 

Укупна понуђена цена, РСД са ПДВ-ом 
 

Рок и начин плаћања  
/од дана пријема окончане ситуације/ 

Вирмански, у року од 45 дана 

 
Рок извођења радова 
/од дана закључења уговора, 
максимално 30 календарских дана/ 
 

__________календарских дана 

Гарантни период 
/од дана пријема објекта/ 

______________месеци 

Рок важења понуде  
/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 
за јавну набавку санације објеката високоградње, у отвореном поступку по 
партијама, Партија 2: Санација крова у железничкој станици Чока, набавка 

бр. 19/2017 

 

Р. 
бroj 

Пoзициja рaдoвa 
Jeд. 
мeрe 

Koл. 

Јед. 
цена, 
РСД 
без 

ПДВ-а 

Јед. 
цена, 
РСД 
са 

ПДВ-
ом 

Укупна 
цена, 

РСД без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена, 

РСД са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7(4х5) 8(4х6) 

I ТЕСАРСКИ  РAДOВИ     

1 

Лeтвисaњe нoвим лeтвaмa 
5/3cm (сa прeтрeсoм jужнoг 
дeлa крoвa и зaмeнoм 
трулих лeтaвa, кao и 
прeтрeс крoвa oкo димњaкa 
сa зaмeнoм лeтaвa) сa 
упoтрeбoм пoкрeтнe скeлe 
Нaбaвкa мaтeриjaлa и 
скидaњe пoстojeћeг трулoг 
oпшивa и пoстaвљaњe 
oпшивa oд jeлoвих дaсaкa 
oд 2m, укључуjући зaштиту 
глaзурoм 3 путa, сa 
упoтрeбoм пoкрeтнe скeлe 

m² 88,00 

    

2 
Нaбaвкa и зaмeнa трулих 
рoгoвa 10/15cm дужинe 7m 

m² 18,00 
    

3 
Нaбaвкa и зaмeнa крajeвa 
вeнчaницa и грoтa 15/15cm 
дужинe 3m 

m
3
 0,42 

    

4 

Лeтвисaњe нoвим лeтвaмa 
5/3cm (сa прeтрeсoм jужнoг 
дeлa крoвa и зaмeнoм 
трулих лeтaвa, кao и 
прeтрeс крoвa oкo димњaкa 
сa зaмeнoм лeтaвa) сa 
упoтрeбoм пoкрeтнe скeлe 

m
3
 0,40 

    

УКУПНO ТЕСАРСКИ РAДOВИ:   

    II КРOВOПOКРИВAЧКИ РAДOВИ     

1 

Скидaњe и зaмeнa 
фaлцoвaнoг црeпa, њeгoвo 
пoнoвнo пoстaвљaњe сa 
нaбaвкoм мaтeриjaлa. 

m² 88,00 

    

2 
Укрajaњe црeпa пoрeд 
зaбaтa  и нa икснaмa 

m
1
 34,00 

    

3 
Пoстaвљaњe жљeбњaкa сa 
зaливaњeм сa нaбaвкoм 
мaтeриjaлa 

m
1
 9,00 

    

УКУПНO КРОВОПОКРИВАЧКИ РAДOВИ 
  

  III ЛИМAРСКИ   РAДOВИ 
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1 
Oпшивaњe зaбaтa 
пoцинкoвaним лимoм 
0.55mm, ширинe 33cm 

m
1
 14,00 

    

2 
Зaмeнa трулoг лимa нa 
икснaмa пoцинкoвaним 
лимoм 0.55mm ширинe 50cm 

m
1
 15,00 

    

3 
Oпшивaњe димњaкa 
пoцинкoвaним лимoм 
0.55mm, 40/40cm и 40/80cm 

кoм 2,00 

    

4 
Дeмoнтaжa, изрaдa и 
мoнтaжa вeртикaлних oлукa 

m
1
 18,00 

    

5 
Дeмoнтaжa, изрaдa и 
мoнтaжa хoризoнтaлних 
oлукa 

m
1
 13,00 

    

УКУПНO ЛИМAРСКИ  РAДOВИ:   

  IV  РАЗНИ  РAДOВИ 

1 

Дeмонтaжa и пoнoвнa 
мoнтaжa грoмoбрaнскe 
инстaлaциje нa крoву уз 
нaбaвку и зaмeну прaтeћe 
дoтрajaлe oпрeмe 

пaуш 1,00 

    

УКУПНO РАЗНИ РAДOВИ:   

УКУПНO, БЕЗ ПДВ-А  

УКУПНO, СА ПДВ-ОМ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца:  
 

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

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

 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

 у колону 7. уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-а, као производ 
количине и јединичне цене  (4х5); 

 у колону 8. Уписати колико износи укупна вредност са ПДВ-ом, као производ 
количине и јединичне цене (4х6). 

 у колону "Укупно,без ПДВ-а"  уписати укупну вредност набавке,без ПДВ-а 
 у колону "Укупно,са ПДВ-ом"  уписати укупну вредност набавке,са ПДВ-ом 

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

У   
 
 
 
М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 
ЛИЦА 

 
 

 
дана 
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                                                           Образац 3 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, 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. Закона о јавним набавкама,  
 
_________________________________________________________________,  

(Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
отвореном поступку јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 2: Санација крова у железничкој 
станици Чока, набавка бр. 19/2017, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

 

  

 

 

 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке 
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 
 
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 
 

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

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 2: Санација крова у железничкој 
станици Чока, набавка бр. 19/2017 ,  испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

 
1)Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2)Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
3)Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

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

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
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Образац 6 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке санације објеката високоградње, 
у отвореном поступку по партијама, Партија 2: Санација крова у 
железничкој станици Чока, набавка бр. 19/2017,  испуњава све услове из чл. 
75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 

 
1)Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
3)Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
4)Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

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

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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 Образац 7 
 
 

ИЗJAВA O НEOПХOДНOM КАДРОВСКОМ КAПAЦИTETУ 
за јавну набавку санације објеката високоградње, у отвореном поступку по 
партијама, Партија 2: Санација крова у железничкој станици Чока, набавка 
бр.19/2017 

 

 

Зaoкружити: 

1. зa пoнуђaчa кojи нaступa сaмoстaлнo 

2. зa групу пoнуђaчa у случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe 

 

Изjaвљуjeмo дa зa прeдмeтну jaвну нaбaвку, рaспoлaжeмo нeoпхoдним  
кадровским кaпaцитeтoм, штo пoдрaзумeвa дa испуњaвaмo услoв да: 
у сталном радном односу, односно анагажовано уговором о привремено 
повременим пословима имамо ____дипломирана инжењера са важећом 
личном лиценцом бр. __________ (уписати начин радног ангажовања, број запослених 

инжењера и број лиценце). 
 

Изјава се односи на поступак јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 2: Санација крова у железничкој 
станици Чока, набавка бр. 19/2017, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 

Дaтум:_____________                                                               Пoтпис oвлашћеног лицa: 
 
Meстo:_____________                    ______________________ 

м.п 
 
 

* 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 8 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА И УПОЗНАВАЊУ СА УСЛОВИМА 
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
 

 

Изјављујемо да смо дана __________ 2017. год. посетили локацију и стекли увид у 
све информације које су неопходне за припрему понуде за Партију 2: Санација 
крова у железничкој станици Чока, јавна набавка бр. 19/2017. 
 
Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима за извођење радова и да 
они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве промене у цени. 
 

 

 

Датум:_____________                                        _______________________________ 
                                                                                 Име и презиме овлашћеног лица 
 
                                                                            _______________________________ 

                                                                              Потпис овлашћеног лица 
 М.П. (понуђача) 
 
 
 
 
За Наручиоца потврђујемо да је __________________________________________ 
                                                                  (име и презиме представника понуђача) 
дана ___________________године обишао предметну локацију. 
 
      _________ 
_________________ 

                                                                                   За Наручиоца 
 
 
 
 
Напомена:  
За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан групе 
понуђача. 

 
 
 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР 
 

о јавној набавци санације објеката високоградње, за Партију 2, Санација 
крова у железничкој станици Чока 

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

 

 и 
 

2.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
(у даљем тексту: Извођач) 
 
 
 

Уговорне стране констатују: 
 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15, спровео отворени поступак по партијама, јавне набавке  
бр. 19/2017, чији је предмет санација објеката високоградње; 
- да је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, Порталу 
службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници 
Наручиоца; 
- да је Извођач доставио  (заједничку/са подизвођачем) понуду број___________ 
(биће преузето из понуде) која се налази у прилогу Уговора и његов је саставни 
део; 
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број _____________ од 
___________2017. године (попуњава Наручилац), доделио Извођачу Уговор; 
- да Наручилац овај Уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним 
набавкама. 
 
Предмет Уговора 

Члан 1. 
Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Извођача по 
основу извођења радова на санацији крова у железничкој станици Чока.  
 

Уговорне стране су сагласне да Извођач за Наручиоца својим средствима и 
својом радном снагом изведе радове на санацији крова у железничкој станици 
Чока, у свему према усвојеној понуди Извођача, број ------------ од ------------------
2017. године, којa je саставни део Уговора. 
 
Извођач ће радове из става 1. овог члана извести са номинованим 
подизвођачима, и то: 
 
 - ___________________________ 
 - ___________________________ 
 
 
 
Рок за извођење радова   

Члан 2. 
Извођач је дужан да радове на санацији крова железничке станице Чока из члана 
1. овог уговора  изведе у року од _______  дана, рачунајући тај рок од дана 
закључења Уговора. 
Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум завршетка свих уговорених 
радова. 
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Извођач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач не 
започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 7 
дана да започне радове, а уколико Извођач ни у накнадном року не започне 
радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију гаранција за за 
добро извршење посла, у целости, као и захтевати од Извођача накнаду штете, до 
износа стварне штете. 
 

Члан 3. 
Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:  
1. ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;  

2. ванредни догађаји везани за одбрану земље;  

3. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза 
осталих учесника на послу, које ангажује Наручилац;  

4. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач. 
 

Ако наступе околности из тачака 1, 2, 3 и  4 претходног става, Извођач их одмах 
уписује у Грађевински дневник, а у року од 3 дана од настанка узрока доставља у 
писменој форми, уз сагласност Надзорног органа, предлог Наручиоцу за 
продужење уговореног рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да по 
наведеном захтеву донесе одлуку у року од 7 дана од пријема захтева.  
Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине Анекс 
Уговора. 
 

Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима:  
1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су 
настале у време када је био у доцњи;  

2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време 
закључења Уговора. 
 

Цена и начин плаћања 
Члан 4.   

Укупна вредност радова из члана 1.  овог Уговора износи ______________ динара 
без ПДВ-а 
 

(словима:__________________________________________________________), 
 
Укупна вредност радова из члана 1.  овог Уговора износи ______________ динара 
са ПДВ-ом 
 

(словима:__________________________________________________________), 
 
 
 
 
 
 

Члан 5. 
Наручилац ће уговорену цену радова исплатити Извођачу са матичним бројем 
____________________ ,  на текући рачун бр.___________________________, код 
____________________ банке.  
 

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова и цене дате за паушал 
из Понуде фиксне и да се неће мењати у случају промене цена елемената на 
основу којих су исте формиране.  
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Наручилац се обавезује да Извођачу исплати уговорену цену из члана 4. Уговора, 
на следећи начин:  
-  вирмански окончаном ситуацијом у року од 45 дана од дана пријема окончане 
ситуације, оверене од стране Надзорног органа. 

 

Члан 6. 
Окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина 
уговорених радова и уговорених јединичних цена, као и цена датих за паушал.  
Окончану ситуацију Извођач испоставља по основу Записника о примопредаји 
радова и коначном обрачуну и подноси по извршеној примопредаји радова и 
потписивању Записника о примопредаји и коначном обрачуну.  
 

Уз окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу, преко 
Надзорног органа:  

1. фотокопије листова Грађевинског дневника за време извођења радова, за 
које се испоставља окончана ситуација, обострано потписане и оверене;  

2. фотокопије листова Грађевинске књиге, за све уговорене и изведене 
позиције приказане у ситуацији, оверене од стране надзорног органа;  

3. бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року.  
 

Окончану ситуацију Извођач доставља Надзорном органу на оверу. Након 
извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом из овог 
члана, Надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на 
оверу и плаћање.  
Уколико Извођач не достави окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана, 
Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна 
документација.  
Уколико Наручилац оспори испостављену ситуацију у делу, дужан је да исплати 
неспорни део ситуације, а спорни део окончане ситуације решиће се договором 
између уговорних страна, односно у свему у складу са одредбама Уговора. 
 

Обавезе Наручиоца 
Члан 7. 

Наручилац се обавезује да: 
    -  омогући Извођачу увид у постојећу документацију и друге  податке којим 
располаже, неопходнe за извођење  свих радова из чл. 1. овог уговора. 
    - обезбеди вршење стручног надзора, у складу са  чланом 153. Закона о 
планирању и изградњи; 
   - у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у 
писменој форми;    
  - формира Комисију за пријем изведених радова на објекту и коначни обрачун и 
да учествује у раду те Комисије. 
  - обезбеди примопредају радова у року од 14 дана од дана пријема обавештења 
Извођача о датуму завршетка радова; 
    - редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове у складу са 
одредбама уговора који дефинишу начин плаћања. 
 

Обавезе Извођача 
Члан 8. 

Извођач је обавезан да све уговорене радове изведе у складу Законом о 
планирању и изградњи, («Службени гласник РС», бр. 72/2009 и 81/2009-исп. 
64/20110-одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014,145/2014), са Законом о железници („Сл. гласник РС“, 
бр. 45/2013, 91/2015) и Законом о безбедности и интероперабилности („Сл. 
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гласник РС“, бр. 104/2013, 66/2015-др. закон 92/2015), а сагласно важећим 
техничким прописима, стандардима и нормативима.  
 

Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се 
да својим средствима и својом радном снагом изведе све уговорене радове.  
 

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све 
предвиђене врсте радова из Понуде, са личним лиценцама одговорног извођача 
радова.  
Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о 
планирању и изградњи.  
У случају потребе за изменом одговорних извођача радова из Понуде, Извођач је 
у обавези да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача 
радова, претходно писмено обавести Наручиоца о разлозима измене и пружи 
доказе о томе да ново-именовани одговорни извођачи радова испуњавају све 
услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да су стално запослени 
или ангажовани уговором о привремено повременим пословима код Извођача. 
Сва решења о именовању одговорних извођача радова представљају саставни 
део Уговора.  
 

Члан 9.  
Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, 
изврши и следеће активности и радове:  

1. води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених 
радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;  

2. отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објектима и 
суседним објектима;  

3. у току извођења радова одржава градилиште уредно и редовно уклања сав 
отпадни материјал;  

4. обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за пријем 
изведених радова на објектима;  

5. отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед и 
пријем изведених радова на објектима, у остављеном року;  

6. учествује у примопредаји објеката и коначном обрачуну изведених радова;  

7. отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни 
обрачун;  

8. на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од 
пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;  

9. по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему 
и све привремене градилишне инсталације;  

10. у складу са Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у 
гарантном року;  

11. изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи. 
 

Извођач је обавезан да обезбеди о свом трошку:  
 

1. видно обележавање градилишта градилишном таблом у року од једног дана 
по увођењу у посао, у сагласности са чланом 152. Закона о планирању и 
изградњи и по упутству Наручиоца;  

2. услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, 
по свим временским условима;  

3. надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме, у 
току извођења радова;  
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4. обезбеђење и чување објеката до њихове примопредаје; 

5. Пројекат изведеног објекта.  
 

Члан 10. 
Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем 
предметних радова.  
Извођач је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и 
Надзорног органа на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, 
те да по тим примедбама отклони недостатке или пропусте, о свом трошку.  
Извођач је дужан да сваких 7 дана, а по потреби и чешће, изврши, заједно са 
Надзорним органом, сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у 
погледу рокова и о томе сачине извештај. Извештај потписују Извођач и Надзорни 
орган, а Извођач га, преко Надзорног органа, доставља Наручиоцу.  
У случају да Извођач не испуњава динамику радова, обавезан је да уведе у рад 
више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 
повећане трошкове или посебну накнаду за то.  
Извођач је дужан да упути Наручиоцу, преко Надзорног органа, писмени захтев за 
евентуално продужење рока за извођење радова, најкасније 7 дана пре истека 
уговореног рока. Надзорни орган, уз захтев Извођача, доставља детаљно 
образложење и мишљење о продужењу рока за извођење радова, у сагласности 
са одредбама Уговора.  
Уколико Извођач упути Наручиоцу захтев за продужење рока, након истека рока из 
претходног става, такав захтев се неће разматрати. 
 

Гаранције за добро извршење посла и за отклањање недостатака у 
гарантном року 

 

Члан 11. 
Извођач ће у моменту потписивања Уговора доставити Наручиоцу блaнкo сoлo 
мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм, кaртoнoм дeпoнoвaних пoтписa и пoтврдoм 
пoслoвнe бaнкe дa је мeницa рeгистрoвaна кoд Нaрoднe бaнкe Србиje у изнoсу oд 
10% (дeсeт пoстo) oд изнoсa врeднoсти Уговора, бeз ПДВ-a,  из члaнa 4. и рoкoм 
вaжeњe 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг рoкa завршетка радова. 
У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, Извођач je у oбaвeзи дa Наручиоцу 
дoстaви нoвo мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa 
дужим oд нoвoутврђeнoг рoкa зa извршeњe пoслa. 
Срeдствa гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa бићe плaтивa Наручиоцу кao 
нaкнaдa зa губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Прoдaвцa дa изврши свoje 
oбaвeзe пo Уговору. 

          
Извођач ће у моменту примопредаје радова доставити Наручиоцу блaнкo сoлo 
мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм за отклањање недостатака у гарантном року у 
износу од 5% од вредности Уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим 
од уговореног гарантног рока, након испостављене окончане ситуације за 
изведене радове. 
 

Уговорна казна 
Члан 12. 

Ако Извођач не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки 
дан закашњења плати Наручиоцу: 
- уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно на вредност изведених радова са 
закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% (пет процената) 
вредности Уговора. 
 



Јавна набавка одржавања објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, набавка бр. 19/2017 
74/245 

Делимично извођење радова у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања 
уговорне казне за део неизведених радова. 
 

Ако Извођач једнострано раскине Уговор или изведе радове на начин који битно 
одступа од уговорених одредби по питању квалитета и рокова извођења радова, 
Наручилац има право да депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе 
на наплату.  
 

Гарантни рок 
Члан 13. 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ месеци,  рачунајући од дана 
пријема изведених радова. 

 

Члан 14. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 
изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему 
писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у 
позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго 
правно или физичко лице, на терет Извођача. 
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не 
сноси одговорност. 
 

Раскид Уговора 
Члан 15. 

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

Виша сила 
Члан 16. 

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

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после 
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље 
уговорних страна, као што су: рат,  земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти 
државних органа од утицаја на извршење обавеза. 
 

Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или 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. 
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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 Извођача уговара се надлежност 
Привредног суда у Београду.  

 

Измена и допуна Уговора 
Члан 18. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, 
сагласношћу уговорних  страна, закључењем Анекса уз овај Уговор. 
Изузетно од става 1. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине 
Уговор уколико Извођач не изведе радове који су предмет јавне набавке, у 
уговореном року, као ни у накнадном року који му Наручилац одреди. 
 

Остале одредбе 
Члан 19. 

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

 

Члан 20. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања  и издавањем бланко соло 
менице за добро извршење посла, сходно члану 11. овог Уговора. 

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

за ИЗВОЂАЧА                                                  за НАРУЧИОЦА 
 

______________                                                 __________________ 
 
 
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. 
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 3 
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Образац 1 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку 
санације објеката високоградње, у отвореном поступку по партијама, Партија 
3: Санација објеката железничке станице Јагодина, набавка бр. 19/2017 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача 
 

 
 
 

Адреса понуђача 
 

 
 
 

Матични број понуђача 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ) 

 

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

Врста-величина правног лица (заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

Име особе за контакт 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail) 
 

 

Телефон 
 

 
 
 

Телефакс 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
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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. 

 
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:  
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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. 

 
 
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 
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 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 

 

 
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 – Санација објеката железничке станице 
         Јагодина 
 

Укупна понуђена цена,  РСД без ПДВ-а  
 
 

Укупна понуђена цена, РСД са ПДВ-ом 
 

Рок и начин плаћања  
/од дана пријема окончане ситуације/ 

Вирмански, у року од 45 дана 

 
Рок извођења радова 
/од дана закључења уговора, 
максимално 60 календарских дана/ 
 

__________календарских дана 

Гарантни период 
/од дана пријема објекта/ 

______________месеци 

Рок важења понуде  
/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 
за јавну набавку санације објеката високоградње, у отвореном поступку по 

партијама, Партија 3: Санација објеката железничке станице Јагодина, 
набавка бр. 19/2017 

Р. 
бroj 

Пoзициja рaдoвa 
Jeд. 
мeрe 

Koл. 

Јед. 
цена, 
РСД 
без 

ПДВ-а 

Јед. 
цена, 
РСД 
са 

ПДВ-
ом 

Укупна 
цена, 

РСД без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена, 

РСД са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7(4х5) 8(4х6) 

I РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ     

1 

 Демонтажа и монтажа  
спољне браварије П<2,00 m

2  

 
(са набавком потребног 
материјала)

 

kom. 5,00 

    

2 

Демонтажа и монтажа  
спољне браварије П>2,00 m

2 

(са набавком потребног  
материјала) 

kom. 12,00 

    

3 

Демонтажа и монтажа спољне  
браварије П>4,00 m

2 

 
(са набавком потребног  
материјала) 

kom. 13,00 

    

УКУПНO РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ:   

    II САНАЦИЈА ФАСАДЕ     

1 

Стругање, кавање и  
обрада фасаде као  
припрема за крпљење исте  
(са набавком потребног 
материјала) 

m
2
 288,20 

    

2 

Обрада, фасаде, 
бандажирањем мрежицом и 
лепком са испуном  
стиропором потребне  
дебљине (са набавком 
потребног материјала) 

m
2
 47,91 

    

3 

Малтерисање зида у 
продужном малтеру 1:2:6 са 
употрбом скеле на висини до 
5m (са набавком потребног 
материјала) 

m
2
 209,25 

    

4 

Обрада, фасаде, 
бандажирањем мрежицом и 
лепком (са набавком потребног 
материјала) 

m
2
 838,77 

    

5 
Обрада и заштита  камене 
сокле (са набавком потребног 
материјала) 

m
2
 5,44 

    

6 
Обрада и припрема сокле 
h=0.22m  (са набавком 
потребног материјала) 

m
2
 40,25 

    

7 

Обрада стубова 25x25 x420, 
цементним малтером 1:3  
(са набавком потребног 
материјала) 

m
2
 25,20 
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8 

Наношење фасадне масе 
АКРИЛПЛАСТ на соклу ширине 
22cm (са набавком потребног 
материјала)  

m
2
 40,25 

    

9 
Наношење фасадне масе 
АКРИЛПЛАСТ (са набавком 
потребног материјала)  

m
2
 632,87 

    

10 

Обрада шпалетни ширине 
0.40m, наношењм 
АКРИЛПЛАСТ-а  (са набавком 
потребног материјала)  

m¹ 104,68 

    

11 

Обрада шпалетни ширине 0.80м 
наношењм АКРИЛПЛАСТ-а (са 
набавком потребног 
материјала) 

m¹ 205,02 

    

12 

Обeлежавање и израда 
диференције на фасади 
путничког дела, другом бојом по 
избору инвеститора  (са 
набавком потребног 
материјала) 

m
2
 78,58 

    

УКУПНO КРОВОПОКРИВАЧКИ РAДOВИ   

  III ЛИМAРСКИ   РAДOВИ 

1 

Израда и уградња опшива 
крова од пластифицираног 
равног челичног лима, р.ш.42 
цм (са набавком потребног 
материјала) 

m
 2
 17,03 

    

2 

Израда и уградња заштитних 
снегобрана, од 
пластифицираног равног 
челичног лима Л профила 
30x30 (елемент 30x30x75)   
(са набавком потребног 
материјала) 

m 116,60 

    

3 

Израда и уградња солбанка од 
пластифицираног равног 
челичног лима,р.ш.34 цм (са 
набавком потребног 
материјала)  

m 13,88 

    

4 

Израда и уградња солбанка од 
пластифицираног равног 
челичног лима, р.ш.  30.50 цм 
(са набавком потребног 
материјала) 

m 22,28 

    

УКУПНO ЛИМAРСКИ  РAДOВИ:   

IV  САНАЦИЈА ТЕМЕЉА 

1 

Ископ земље II категорије  у 
ширини и дубини до 1m са 
одвозом и финим планирањем 

  m
3
 7,00 

    

2 

Засипање темеља шљунком 
(са набавком потребног 
материјала)  

  m
3
 0,35 

    

3 

Добетонирање и 
подбетонирање темеља 
армираним бетоном MB 20 са 
потребном оплатом  R Ø12  и 
GA Ø8  (са набавком потребног 
материјала) 

  m
3
 0,28 

    

УКУПНO РAДOВИ НА САНАЦИЈИ ТЕМЕЉА:   
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УКУПНO, БЕЗ ПДВ-А  

УКУПНO, СА ПДВ-ОМ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Упутство за попуњавање обрасца:  
 

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

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

 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

 у колону 7. уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-а, као производ 
количине и јединичне цене  (4х5); 

 у колону 8. Уписати колико износи укупна вредност са ПДВ-ом, као производ 
количине и јединичне цене (4х6). 

 у колону "Укупно,без ПДВ-а"  уписати укупну вредност набавке,без ПДВ-а 
 у колону "Укупно,са ПДВ-ом"  уписати укупну вредност набавке,са ПДВ-ом 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У   
 
 
 
М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 
ЛИЦА 
 
 

 
дана 
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                                                           Образац 3 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, 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. Закона о јавним набавкама,  
 
_________________________________________________________________,  

(Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
отвореном поступку јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 3: Санација објеката железничке 
станице Јагодина, набавка бр. 19/2017, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

 

  

 

 

 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке 
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 
 
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 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 3: Санација објеката железничке 
станице Јагодина, набавка бр. 19/2017,  испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

 
1)Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2)Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
3)Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

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

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
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Образац 6 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке санације објеката високоградње, 
у отвореном поступку по партијама, Партија 3: Санација објеката 
железничке станице Јагодина, набавка бр. 19/2017,  испуњава све услове из 
чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

 
1)Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
3)Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
4)Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

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

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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 Образац 7 

 
 

ИЗJAВA O НEOПХOДНOM КАДРОВСКОМ КAПAЦИTETУ 
за јавну набавку санације објеката високоградње, у отвореном поступку по 
партијама, Партија 3: Санација објеката железничке станице Јагодина, 
набавка бр. 19/2017 

 

 

Зaoкружити: 

1. зa пoнуђaчa кojи нaступa сaмoстaлнo 

2. зa групу пoнуђaчa у случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe 

 

Изjaвљуjeмo дa зa прeдмeтну jaвну нaбaвку, рaспoлaжeмo нeoпхoдним  
кадровским кaпaцитeтoм, штo пoдрaзумeвa дa испуњaвaмo услoв да: 
у сталном радном односу, односно анагажовано уговором о привремено 
повременим пословима имамо ____дипломирана инжењера са важећом 
личном лиценцом бр. __________ (уписати начин радног ангажовања, број запослених 

инжењера и број лиценце). 
 

Изјава се односи на поступак јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 3: Санација објеката железничке 
станице Јагодина, набавка бр. 19/2017, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 

Дaтум:_____________                                                               Пoтпис oвлашћеног лицa: 
 
Meстo:_____________                    ______________________ 

м.п 
 
 

* 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 8 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА И УПОЗНАВАЊУ СА УСЛОВИМА 
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
 
 

 

Изјављујемо да смо дана __________ 2017. год. посетили локацију и стекли увид у 
све информације које су неопходне за припрему понуде за Партију 3: Санација 
објеката железничке станице Јагодина, јавна набавка бр. 19/2017. 
 
Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима за извођење радова и да 
они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве промене у цени. 
 

 

 

Датум:_____________                                        _______________________________ 
                                                                                   Име и презиме овлашћеног лица 
                                                                            _______________________________ 

                                                                              Потпис овлашћеног лица 
 М.П. (понуђача) 
 
 
 
За Наручиоца потврђујемо да је __________________________________________ 
                                                                  (име и презиме представника понуђача) 
дана ___________________године обишао предметну локацију. 
 
 
      __________________________ 

                                                                                   За Наручиоца 
 
 
Напомена:  
За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан групе 
понуђача. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР 
 

о јавној набавци санације објеката високоградње, Партија 3: Санација 
објеката железничке станице Јагодина, набавка бр. 19/2017 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

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

 

 и 
 

2.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
(у даљем тексту: Извођач) 
 
 

Уговорне стране констатују: 
 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15, спровео отворени поступак по партијама, јавне набавке  
бр.19/2017, чији је предмет санација објеката високоградње; 
- да је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, Порталу 
службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници 
Наручиоца; 
- да је Извођач доставио  (заједничку/са подизвођачем) понуду број___________ 
(биће преузето из понуде) која се налази у прилогу Уговора и његов је саставни 
део; 
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број _____________ од 
___________2017. године (попуњава Наручилац), доделио Извођачу Уговор; 
- да Наручилац овај Уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним 
набавкама. 
 
Предмет Уговора 

Члан 1. 
Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Извођача по 
основу извођења радова на санацији објеката железничке станице Јагодина.  
 

Уговорне стране су сагласне да Извођач за Наручиоца својим средствима и 
својом радном снагом изведе радове на санацији објеката железничке станице 
Јагодина, у свему према усвојеној понуди Извођача, број ______ од ____2017. 
године, којa je саставни део Уговора. 
 

Извођач ће радове из става 1. овог члана извести са номинованим 
подизвођачима, и то: 
 
 - ___________________________ 
 
 - ___________________________ 
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Рок за извођење радова   
Члан 2. 

Извођач је дужан да радове на санацији објеката железничке станице Јагодина из 
члана 1. овог Уговора  изведе у року од _______календарских дана, рачунајући тај 
рок од дана закључења Уговора. 
Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум завршетка свих уговорених 
радова 
Извођач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач не 
започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 7 
дана да започне радове, а уколико Извођач ни у накнадном року не започне 
радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију гаранција за за 
добро извршење посла, у целости, као и захтевати од Извођача накнаду штете, до 
износа стварне штете. 
 

Члан 3. 
Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:  
1. ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;  

2. ванредни догађаји везани за одбрану земље;  

3. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза 
осталих учесника на послу, које ангажује Наручилац;  

4. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач. 
 

Ако наступе околности из тачака 1, 2, 3 и  4 претходног става, Извођач их одмах 
уписује у Грађевински дневник, а у року од 3 дана од настанка узрока доставља у 
писменој форми, уз сагласност Надзорног органа, предлог Наручиоцу за 
продужење уговореног рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да по 
наведеном захтеву донесе одлуку у року од 7 дана од пријема захтева.  
Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине Анекс 
Уговора. 
 

Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима:  
1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су 
настале у време када је био у доцњи;  

2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време 
закључења Уговора. 
 

Цена и начин плаћања 
Члан 4.   

Укупна вредност радова из члана 1.  овог Уговора износи ______________ динара 
без ПДВ-а 
 

(словима:__________________________________________________________), 
 
Укупна вредност радова из члана 1.  овог Уговора износи ______________ динара 
са ПДВ-ом 
 

(словима:__________________________________________________________), 
 
 

Члан 5. 
Наручилац Наручилац ће уговорену цену радова исплатити Извођачу са матичним 
бројем ____________________ ,  на текући рачун 
бр.___________________________, код ____________________ банке.  
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Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова и цене дате за паушал 
из Понуде фиксне и да се неће мењати у случају промене цена елемената на 
основу којих су исте формиране.  
 

Наручилац се обавезује да Извођачу исплати уговорену цену из члана 4. Уговора, 
на следећи начин:  
-  вирмански окончаном ситуацијом у року од 45 дана од дана пријема окончане 
ситуације, оверене од стране Надзорног органа. 
 

Члан 6. 
Окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина 
уговорених радова и уговорених јединичних цена, као и цена датих за паушал.  
Окончану ситуацију Извођач испоставља по основу Записника о примопредаји 
радова и коначном обрачуну и подноси по извршеној примопредаји радова и 
потписивању Записника о примопредаји и коначном обрачуну.  
 

Уз окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу, преко 
Надзорног органа:  

1. фотокопије листова Грађевинског дневника за време извођења радова, за 
које се испоставља окончана ситуација, обострано потписане и оверене;  

2. фотокопије листова Грађевинске књиге, за све уговорене и изведене 
позиције приказане у ситуацији, оверене од стране надзорног органа;  

3. бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року.  
 

Окончану ситуацију Извођач доставља Надзорном органу на оверу. Након 
извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом из овог 
члана, Надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на 
оверу и плаћање.  
Уколико Извођач не достави окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана, 
Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна 
документација.  
Уколико Наручилац оспори испостављену ситуацију у делу, дужан је да исплати 
неспорни део ситуације, а спорни део окончане ситуације решиће се договором 
између уговорних страна, односно у свему у складу са одредбама Уговора. 
 

Обавезе Наручиоца 
Члан 7. 

Наручилац се обавезује да: 
    -  омогући Извођачу увид у постојећу документацију и друге  податке којим 
располаже, неопходнe за извођење  свих радова из чл. 1. овог уговора. 
    - обезбеди вршење стручног надзора, у складу са  чланом 153. Закона о 
планирању и изградњи; 
   - у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у 
писменој форми;    
  - формира Комисију за пријем изведених радова на објекту и коначни обрачун и 
да учествује у раду те Комисије. 
  - обезбеди примопредају радова у року од 14 дана од дана пријема обавештења 
Извођача о датуму завршетка радова; 
    - редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове у складу са 
одредбама уговора који дефинишу начин плаћања. 
 

Обавезе Извођача 
Члан 8. 
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Извођач је обавезан да све уговорене радове изведе у складу Законом о 
планирању и изградњи, («Службени гласник РС», бр. 72/2009 и 81/2009-исп. 
64/20110-одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014,145/2014), са Законом о железници („Сл. гласник РС“, 
бр. 45/2013, 91/2015) и Законом о безбедности и интероперабилности („Сл. 
гласник РС“, бр. 104/2013, 66/2015-др. закон 92/2015), а сагласно важећим 
техничким прописима, стандардима и нормативима.  
 

Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се 
да својим средствима и својом радном снагом изведе све уговорене радове.  
 

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све 
предвиђене врсте радова из Понуде, са личним лиценцама одговорног извођача 
радова.  
Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о 
планирању и изградњи.  
У случају потребе за изменом одговорних извођача радова из Понуде, Извођач је 
у обавези да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача 
радова, претходно писмено обавести Наручиоца о разлозима измене и пружи 
доказе о томе да ново-именовани одговорни извођачи радова испуњавају све 
услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да су стално запослени 
или ангажовани уговором о привремено повременим пословима код Извођача. 
Сва решења о именовању одговорних извођача радова представљају саставни 
део Уговора.  
 

Члан 9.  
Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, 
изврши и следеће активности и радове:  

1. води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених 
радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;  

2. отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објектима и 
суседним објектима;  

3. у току извођења радова одржава градилиште уредно и редовно уклања сав 
отпадни материјал;  

4. обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за пријем 
изведених радова на објектима;  

5. отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед и 
пријем изведених радова на објектима, у остављеном року;  

6. учествује у примопредаји објеката и коначном обрачуну изведених радова;  

7. отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни 
обрачун;  

8. на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од 
пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;  

9. по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему 
и све привремене градилишне инсталације;  

10. у складу са Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у 
гарантном року;  

11. изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи. 
 

Извођач је обавезан да обезбеди о свом трошку:  
 

1. видно обележавање градилишта градилишном таблом у року од једног дана 
по увођењу у посао, у сагласности са чланом 152. Закона о планирању и 
изградњи и по упутству Наручиоца;  
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2. услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, 
по свим временским условима;  

3. надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме, у 
току извођења радова;  

4. обезбеђење и чување објеката до њихове примопредаје; 

5. Пројекат изведеног објекта.  
 

Члан 10. 
Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем 
предметних радова.  
Извођач је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и 
Надзорног органа на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, 
те да по тим примедбама отклони недостатке или пропусте, о свом трошку.  
Извођач је дужан да сваких 7 дана, а по потреби и чешће, изврши, заједно са 
Надзорним органом, сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у 
погледу рокова и о томе сачине извештај. Извештај потписују Извођач и Надзорни 
орган, а Извођач га, преко Надзорног органа, доставља Наручиоцу.  
У случају да Извођач не испуњава динамику радова, обавезан је да уведе у рад 
више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 
повећане трошкове или посебну накнаду за то.  
Извођач је дужан да упути Наручиоцу, преко Надзорног органа, писмени захтев за 
евентуално продужење рока за извођење радова, најкасније 7 дана пре истека 
уговореног рока. Надзорни орган, уз захтев Извођача, доставља детаљно 
образложење и мишљење о продужењу рока за извођење радова, у сагласности 
са одредбама Уговора.  
Уколико Извођач упути Наручиоцу захтев за продужење рока, након истека рока из 
претходног става, такав захтев се неће разматрати. 
 

Гаранције за добро извршење посла и за отклањање недостатака у 
гарантном року 

 

Члан 11. 
Извођач ће у моменту потписивања Уговора доставити Наручиоцу блaнкo сoлo 
мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм, кaртoнoм дeпoнoвaних пoтписa и пoтврдoм 
пoслoвнe бaнкe дa је мeницa рeгистрoвaна кoд Нaрoднe бaнкe Србиje у изнoсу oд 
10% (дeсeт пoстo) oд изнoсa врeднoсти Уговора, бeз ПДВ-a,  из члaнa 4. и рoкoм 
вaжeњe 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг рoкa завршетка радова. 
У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, Извођач je у oбaвeзи дa Наручиоцу 
дoстaви нoвo мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa 
дужим oд нoвoутврђeнoг рoкa зa извршeњe пoслa. 
Срeдствa гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa бићe плaтивa Наручиоцу кao 
нaкнaдa зa губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Прoдaвцa дa изврши свoje 
oбaвeзe пo Уговору. 

          
Извођач ће у моменту примопредаје радова доставити Наручиоцу блaнкo сoлo 
мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм за отклањање недостатака у гарантном року у 
износу од 5% од вредности Уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим 
од уговореног гарантног рока, након испостављене окончане ситуације за 
изведене радове. 
 

Уговорна казна 
Члан 12. 

Ако Извођач не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки 
дан закашњења плати Наручиоцу: 
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- уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно на вредност изведених радова са 
закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% (пет процената) 
вредности Уговора. 
 

Делимично извођење радова у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања 
уговорне казне за део неизведених радова. 
 

Ако Извођач једнострано раскине Уговор или изведе радове на начин који битно 
одступа од уговорених одредби по питању квалитета и рокова извођења радова, 
Наручилац има право да депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе 
на наплату.  
 

Гарантни рок 
Члан 13. 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ месеци,  рачунајући од дана 
пријема изведених радова. 

 

Члан 14. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 
изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему 
писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у 
позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго 
правно или физичко лице, на терет Извођача. 
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не 
сноси одговорност. 
 

Раскид Уговора 
Члан 15. 

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

Виша сила 
Члан 16. 

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

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после 
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље 
уговорних страна, као што су: рат,  земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти 
државних органа од утицаја на извршење обавеза. 
 

Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки 
други писани начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају 
извршење уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој 
страни  наступање околности више силе, а која је том околношћу погођена, не 
може се  позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречава слање таквог 
обавештења. 
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За време  трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се 
санкције због неизвршења уговорних обавеза. 

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних 
обавеза и то за   период који по свом трајању одговара трајању настале околности 
и разумног рока отклањања последица тих околности. 

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од 
уговорних страна  задржава право да раскине Уговор.  
 

Решавање спорова   
Члан 17. 

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

 

Измена и допуна Уговора 
Члан 18. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, 
сагласношћу уговорних  страна, закључењем Анекса уз овај Уговор. 
Изузетно од става 1. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине 
Уговор уколико Извођач не изведе радове који су предмет јавне набавке, у 
уговореном року, као ни у накнадном року који му Наручилац одреди. 
 

Остале одредбе 
Члан 19. 

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

 

Члан 20. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања  и издавањем бланко соло 
менице за добро извршење посла, сходно члану 11. овог Уговора. 

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

за ИЗВОЂАЧА                                                  за НАРУЧИОЦА 
 

______________                                                 __________________ 
 
 
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. 
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 4 
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Образац 1 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку 
санације објеката високоградње, у отвореном поступку по партијама, 
Партија 4: Санација крова на управној згради у Ваљеву, набавка бр. 19/2017 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача 
 

 
 
 

Адреса понуђача 
 

 
 
 

Матични број понуђача 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ) 

 

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

Врста-величина правног лица (заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

Име особе за контакт 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail) 
 

 

Телефон 
 

 
 
 

Телефакс 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

 
1) 

Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

2) Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 Име особе за контакт  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

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

1) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
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 – Санација крова на управној згради у Ваљеву 
 

Укупна понуђена цена,  РСД без ПДВ-а  
 
 

Укупна понуђена цена, РСД са ПДВ-ом 
 

Рок и начин плаћања  
/од дана пријема окончане ситуације/ 

Вирмански, у року од 45 дана 

Рок извођења радова 
/од дана закључења уговора, 
максимално 30 календарских дана/ 

__________календарских дана 

Гарантни период 
/од дана пријема објекта/ 

______________месеци 

Рок важења понуде  
/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 
за јавну набавку санације објеката високоградње, у отвореном поступку по 
партијама, Партија 4: Санација крова на управној згради у Ваљеву, набавка 
бр. 19/2017 

Р. 
бroj 

Пoзициja рaдoвa 
Jeд. 
мeрe 

Koл. 

Јед. 
цена, 
РСД 
без 

ПДВ-а 

Јед. 
цена, 
РСД 
са 

ПДВ-
ом 

Укупна 
цена, 

РСД без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена, 

РСД са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7(4х5) 8(4х6) 

I КРОВОПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ      

1 
Претресање – препокривање 
крова од фалцованог црепа 

m² 50,00 

    

2 
Скидање фалцованог црепа, са 
складиштењем на привремену 
депонију 

m² 9,00 
    

3 
Набавка материјала и 
покривање крова фалцованим 
црепом Бечеј М555 

m² 9,00 
    

4 
Скидање слемењака са 
слеменом, са складиштењем 
на привремену депонију 

m¹ 3,00 
    

5 
Набавка и покривање 
слемењака са слеменом 

m¹ 3,00 
    

УКУПНO КРОВОПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ:   

    II ТЕСАРСКИ  РАДОВИ     

1 

Делимична демонтажа кровне 
конструкције 12х14, l=12m 
(рогови), са складиштењем на 
привремену депонију 

m²     9,60  

    

2 
Набавка и монтажа рогова 
кровне конструкције димензија 
12х14, 12m 

m² 9,60 

    

3 
Демонтажа цреп летви 5х3cm, 
са складиштењем на 
привремену депонију 

m² 20,00 

    

4 
Набавка и монтажа цреп летви 
5х3cm 

m² 20,00 

    

УКУПНO ТЕСАРСКИ  РАДОВИ:   

  III ЛИМAРСКИ   РAДOВИ 

1 

Демонтажа хоризонталног 
олука р.ш. 33 цм, са 
складиштењем на привремену 
депонију  

m¹ 5,90 

    

2 

Набавка, израда и монтажа 
хоризонталног олука  р.ш. 
33cm, од поцинкованог лима 
d=0,50mm  

m¹ 5,90 

    

3 
Демонтажа ветар лајсни р.ш. 
33cm са складиштењем на 
привремену депонију 

m¹ 6,20 
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4 
Набавка, израда и монтажа 
ветар лајсни р.ш. 33cm, d= 
0,50mm од поцинкованог лима 

m¹ 
    

12,40  

    

5 
Демонтажа опшивке до зида 
р.ш.33cm, са складиштењем на 
привремену депонију 

m¹ 
    

12,40  

    

6 
Набавка и монтажа опшивке до 
зида р.ш. 33cm од 
поцинкованог лима d=0,50mm  

m¹ 
    

12,40  

    

7 
Демонтажа опшивке димњака 
р.ш. 50cm,  са складиштењем 
на привремену депонију 

m¹     1,80  

    

8 

Набавка, израда и монтажа 
опшивке димњака р.ш. 50cm. 
од поцинкованог лима 
d=0,50mm 

m¹     1,80  

    

УКУПНO ЛИМAРСКИ  РAДOВИ:   

IV  МОЛЕРСКИ РАДОВИ 

1 
Скидање постојеће старе боје 
са зидова и плафона 

m² 140,00 

    

 
Глетовање зидова и плафона 
са набавком материјала 

m² 140,00 

    

 

Бојење зидова и плафона 
полудисперзијом у тону по 
избору инвеститора, са 
набавком материјала 

m² 640,00 

    

УКУПНO РAДOВИ НА САНАЦИЈИ ТЕМЕЉА:   

УКУПНO, БЕЗ ПДВ-А  

УКУПНO, СА ПДВ-ОМ  

 

 
 
 
 
 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца:  
 

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

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

 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 
јавне набавке; 

 у колону 7. уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-а, као производ количине и 
јединичне цене  (4х5); 

 у колону 8. Уписати колико износи укупна вредност са ПДВ-ом, као производ количине и 
јединичне цене (4х6). 

 у колону "Укупно,без ПДВ-а"  уписати укупну вредност набавке,без ПДВ-а 
 у колону "Укупно,са ПДВ-ом"  уписати укупну вредност набавке,са ПДВ-ом 

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

У   
 
 
 
М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 
ЛИЦА 

 
 дана 

 

  



Јавна набавка одржавања објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, набавка бр. 19/2017 
106/245 

                                                           Образац 3 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, 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. Закона о јавним набавкама,  
 
_________________________________________________________________,  

(Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
отвореном поступку јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 4: Санација крова на управној 
згради у Ваљеву, набавка бр. 19/2017, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

 

  

 

 

 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке 
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 
 
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 
 

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

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 4: Санација крова на управној 
згради у Ваљеву, набавка бр. 19/2017,  испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

 
1)Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2)Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
3)Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

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

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
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Образац 6 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 4: Санација крова на управној 
згради у Ваљеву, набавка бр. 19/2017,  испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

 
1)Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
3)Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
4)Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

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

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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 Образац 7 

 
 

ИЗJAВA O НEOПХOДНOM КАДРОВСКОМ КAПAЦИTETУ 
за јавну набавку санације објеката високоградње, у отвореном поступку по 
партијама, Партија 4: Санација крова на управној згради у Ваљеву, набавка 
бр. 19/2017 

 

 

 

Зaoкружити: 

1. зa пoнуђaчa кojи нaступa сaмoстaлнo 

2. зa групу пoнуђaчa у случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe 

 

Изjaвљуjeмo дa зa прeдмeтну jaвну нaбaвку, рaспoлaжeмo нeoпхoдним  
кадровским кaпaцитeтoм, штo пoдрaзумeвa дa испуњaвaмo услoв да: 
у сталном радном односу, односно анагажовано уговором о привремено 
повременим пословима имамо ____дипломирана инжењера са важећом 
личном лиценцом бр. __________ (уписати начин радног ангажовања, број запослених 

инжењера и број лиценце) 
 

Изјава се односи на поступак јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 4: Санација крова на управној згради у 
Ваљеву, набавка бр. 19/2017, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 

Дaтум:_____________                                                               Пoтпис oвлашћеног лицa: 
 
Meстo:_____________                    ______________________ 

м.п 
 
 

* 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 8 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА И УПОЗНАВАЊУ СА УСЛОВИМА 
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
 
 

 

Изјављујемо да смо дана __________ 2017. год. посетили локацију и стекли увид у 
све информације које су неопходне за припрему понуде за Партију 4: Санација 
крова на управној згради у Ваљеву, јавна набавка бр. 19/2017. 
 
Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима за извођење радова и да 
они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве промене у цени. 
 

Датум:_____________                                        _______________________________ 
                                                                                   Име и презиме овлашћеног лица 
 
                                                                            _______________________________ 

                                                                              Потпис овлашћеног лица 
 М.П. (понуђача) 
 
 
 
За Наручиоца потврђујемо да је __________________________________________ 
                                                                  (име и презиме представника понуђача) 
дана ___________________године обишао предметну локацију. 
 
 
      __________________________ 

                                                                                   За Наручиоца 
 
 
Напомена:  
За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан групе 
понуђача. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР 
 

о извођењу радова санације објеката високоградње, Партија 4: Санација 
крова на управној згради у Ваљеву 

 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 

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

 

 и 
 

2.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
(у даљем тексту: Извођач) 
 
 
 
 

Уговорне стране констатују: 
 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15, спровео отворени поступак по партијама, јавне набавке  
бр. 19/2017, чији је предмет санација објеката високоградње; 
- да је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, Порталу 
службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници 
Наручиоца; 
- да је Извођач доставио  (заједничку/са подизвођачем) понуду број___________ 
(биће преузето из понуде) која се налази у прилогу Уговора и његов је саставни 
део; 
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број _____________ од 
______________2017. године (попуњава Наручилац), доделио Извођачу Уговор; 
- да Наручилац овај Уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним 
набавкама. 
 
Предмет Уговора 

Члан 1. 
Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Извођача по 
основу извођења радова на санацији крова на управној згради у Ваљеву.  
 

Уговорне стране су сагласне да Извођач за Наручиоца својим средствима и 
својом радном снагом изведе радове на санацији крова на управној згради у 
Ваљеву, у свему према усвојеној понуди Извођача, број _______ од 
_________2017. године, којa je саставни део Уговора. 
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Извођач ће радове из става 1. овог члана извести са номинованим 
подизвођачима, и то: 
 - ___________________________ 
 - ___________________________ 
 

Рок за извођење радова   
Члан 2. 

Извођач је дужан да радове на санацији крова на управној згради у Ваљеву из 
члана 1. овог Уговора  изведе у року од _______календарских  дана, рачунајући 
тај рок од дана закључења Уговора. 
Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум завршетка свих уговорених 
радова 
Извођач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач не 
започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 7 
дана да започне радове, а уколико Извођач ни у накнадном року не започне 
радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију гаранција за за 
добро извршење посла, у целости, као и захтевати од Извођача накнаду штете, до 
износа стварне штете. 
 

Члан 3. 
Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:  
1. ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;  

2. ванредни догађаји везани за одбрану земље;  

3. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза 
осталих учесника на послу, које ангажује Наручилац;  

4. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач. 
 

Ако наступе околности из тачака 1, 2, 3 и  4 претходног става, Извођач их одмах 
уписује у Грађевински дневник, а у року од 3 дана од настанка узрока доставља у 
писменој форми, уз сагласност Надзорног органа, предлог Наручиоцу за 
продужење уговореног рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да по 
наведеном захтеву донесе одлуку у року од 7 дана од пријема захтева.  
Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине Анекс 
Уговора. 
 

Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима:  
1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су 
настале у време када је био у доцњи;  

2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време 
закључења Уговора. 
 

Цена и начин плаћања 
Члан 4.   

Укупна вредност радова из члана 1.  овог Уговора износи ______________ динара 
без ПДВ-а 
 

(словима:__________________________________________________________), 
 
Укупна вредност радова из члана 1.  овог Уговора износи ______________ динара 
са ПДВ-ом 
 

(словима:__________________________________________________________), 
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Члан 5. 
Наручилац ће уговорену цену радова исплатити Извођачу са матичним бројем 
____________________ ,  на текући рачун бр.___________________________, код 
____________________ банке.  
 

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова и цене дате за паушал 
из Понуде фиксне и да се неће мењати у случају промене цена елемената на 
основу којих су исте формиране.  
 

Наручилац се обавезује да Извођачу исплати уговорену цену из члана 4. Уговора, 
на следећи начин:  
-  вирмански окончаном ситуацијом у року од 45 дана од дана пријема окончане 
ситуације, оверене од стране Надзорног органа. 
 

Члан 6. 
Окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина 
уговорених радова и уговорених јединичних цена, као и цена датих за паушал.  
Окончану ситуацију Извођач испоставља по основу Записника о примопредаји 
радова и коначном обрачуну и подноси по извршеној примопредаји радова и 
потписивању Записника о примопредаји и коначном обрачуну.  
 

Уз окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу, преко 
Надзорног органа:  

1. фотокопије листова Грађевинског дневника за време извођења радова, за 
које се испоставља окончана ситуација, обострано потписане и оверене;  

2. фотокопије листова Грађевинске књиге, за све уговорене и изведене 
позиције приказане у ситуацији, оверене од стране надзорног органа;  

3. бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року.  
 

Окончану ситуацију Извођач доставља Надзорном органу на оверу. Након 
извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом из овог 
члана, Надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на 
оверу и плаћање.  
Уколико Извођач не достави окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана, 
Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна 
документација.  
Уколико Наручилац оспори испостављену ситуацију у делу, дужан је да исплати 
неспорни део ситуације, а спорни део окончане ситуације решиће се договором 
између уговорних страна, односно у свему у складу са одредбама Уговора. 
 

Обавезе Наручиоца 
Члан 7. 

Наручилац се обавезује да: 
    -  омогући Извођачу увид у постојећу документацију и друге  податке којим 
располаже, неопходнe за извођење  свих радова из чл. 1. овог Уговора. 
    - обезбеди вршење стручног надзора, у складу са  чланом 153. Закона о 
планирању и изградњи; 
   - у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у 
писменој форми;    
  - формира Комисију за пријем изведених радова на објекту и коначни обрачун и 
да учествује у раду те Комисије. 
  - обезбеди примопредају радова у року од 14 дана од дана пријема обавештења 
Извођача о датуму завршетка радова; 
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    - редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове у складу са 
одредбама уговора који дефинишу начин плаћања. 
 
 
 
 

Обавезе Извођача 
Члан 8. 

Извођач је обавезан да све уговорене радове изведе у складу Законом о 
планирању и изградњи, («Службени гласник РС», бр. 72/2009 и 81/2009-исп. 
64/20110-одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014,145/2014), са Законом о железници („Сл. гласник РС“, 
бр. 45/2013, 91/2015) и Законом о безбедности и интероперабилности („Сл. 
гласник РС“, бр. 104/2013, 66/2015-др. закон 92/2015), а сагласно важећим 
техничким прописима, стандардима и нормативима.  
 

Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се 
да својим средствима и својом радном снагом изведе све уговорене радове.  
 

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све 
предвиђене врсте радова из Понуде, са личним лиценцама одговорног извођача 
радова.  
Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о 
планирању и изградњи.  
У случају потребе за изменом одговорних извођача радова из Понуде, Извођач је 
у обавези да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача 
радова, претходно писмено обавести Наручиоца о разлозима измене и пружи 
доказе о томе да ново-именовани одговорни извођачи радова испуњавају све 
услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да су стално запослени 
или ангажовани уговором о привремено повременим пословима код Извођача. 
Сва решења о именовању одговорних извођача радова представљају саставни 
део Уговора.  
 

Члан 9.  
Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, 
изврши и следеће активности и радове:  

1. води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених 
радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;  

2. отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објектима и 
суседним објектима;  

3. у току извођења радова одржава градилиште уредно и редовно уклања сав 
отпадни материјал;  

4. обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за пријем 
изведених радова на објектима;  

5. отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед и 
пријем изведених радова на објектима, у остављеном року;  

6. учествује у примопредаји објеката и коначном обрачуну изведених радова;  

7. отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни 
обрачун;  

8. на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од 
пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;  

9. по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему 
и све привремене градилишне инсталације;  
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10. у складу са Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у 
гарантном року;  

11. изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи. 
 
 
 
 

Извођач је обавезан да обезбеди о свом трошку:  
 

1. видно обележавање градилишта градилишном таблом у року од једног дана 
по увођењу у посао, у сагласности са чланом 152. Закона о планирању и 
изградњи и по упутству Наручиоца;  

2. услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, 
по свим временским условима;  

3. надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме, у 
току извођења радова;  

4. обезбеђење и чување објеката до њихове примопредаје; 

5. Пројекат изведеног објекта.  
 

Члан 10. 
Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем 
предметних радова.  
Извођач је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и 
Надзорног органа на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, 
те да по тим примедбама отклони недостатке или пропусте, о свом трошку.  
Извођач је дужан да сваких 7 дана, а по потреби и чешће, изврши, заједно са 
Надзорним органом, сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у 
погледу рокова и о томе сачине извештај. Извештај потписују Извођач и Надзорни 
орган, а Извођач га, преко Надзорног органа, доставља Наручиоцу.  
У случају да Извођач не испуњава динамику радова, обавезан је да уведе у рад 
више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 
повећане трошкове или посебну накнаду за то.  
Извођач је дужан да упути Наручиоцу, преко Надзорног органа, писмени захтев за 
евентуално продужење рока за извођење радова, најкасније 7 дана пре истека 
уговореног рока. Надзорни орган, уз захтев Извођача, доставља детаљно 
образложење и мишљење о продужењу рока за извођење радова, у сагласности 
са одредбама Уговора.  
Уколико Извођач упути Наручиоцу захтев за продужење рока, након истека рока из 
претходног става, такав захтев се неће разматрати. 
 

Гаранције за добро извршење посла и за отклањање недостатака у 
гарантном року 

 

Члан 11. 
Извођач ће у моменту потписивања Уговора доставити Наручиоцу блaнкo сoлo 
мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм, кaртoнoм дeпoнoвaних пoтписa и пoтврдoм 
пoслoвнe бaнкe дa је мeницa рeгистрoвaна кoд Нaрoднe бaнкe Србиje у изнoсу oд 
10% (дeсeт пoстo) oд изнoсa врeднoсти Уговора, бeз ПДВ-a,  из члaнa 4.  и рoкoм 
вaжeњe 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг рoкa завршетка радова. 
У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, Извођач je у oбaвeзи дa Наручиоцу 
дoстaви нoвo мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa 
дужим oд нoвoутврђeнoг рoкa зa извршeњe пoслa. 
Срeдствa гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa бићe плaтивa Наручиоцу кao 
нaкнaдa зa губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Прoдaвцa дa изврши свoje 
oбaвeзe пo Уговору. 
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Извођач ће у моменту примопредаје радова доставити Наручиоцу блaнкo сoлo 
мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм за отклањање недостатака у гарантном року у 
износу од 5% од вредности Уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим 
од уговореног гарантног рока, након испостављене окончане ситуације за 
изведене радове. 
Уговорна казна 

Члан 12. 
Ако Извођач не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки 
дан закашњења плати Наручиоцу: 
- уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно на вредност изведених радова са 
закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% (пет процената) 
вредности Уговора. 
 

Делимично извођење радова у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања 
уговорне казне за део неизведених радова. 
 

Ако Извођач једнострано раскине Уговор или изведе радове на начин који битно 
одступа од уговорених одредби по питању квалитета и рокова извођења радова, 
Наручилац има право да депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе 
на наплату.  
 

Гарантни рок 
Члан 13. 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ месеци,  рачунајући од дана 
пријема изведених радова. 

 

Члан 14. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 
изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему 
писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у 
позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго 
правно или физичко лице, на терет Извођача. 
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не 
сноси одговорност. 
 

Раскид Уговора 
Члан 15. 

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

Виша сила 
Члан 16. 

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

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после 
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље 
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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 Извођача уговара се надлежност 
Привредног суда у Београду.  

 

Измена и допуна Уговора 
Члан 18. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, 
сагласношћу уговорних  страна, закључењем Анекса уз овај Уговор. 
Изузетно од става 1. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине 
Уговор уколико Извођач не изведе радове који су предмет јавне набавке, у 
уговореном року, као ни у накнадном року који му Наручилац одреди. 
 

Остале одредбе 
Члан 19. 

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

 

Члан 20. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања  и издавањем бланко соло 
менице за добро извршење посла, сходно члану 11. овог Уговора. 
 

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

за ИЗВОЂАЧА                                                  за НАРУЧИОЦА 
 

______________                                                 __________________ 
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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. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 5 
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Образац 1 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку 
санације објеката високоградње, у отвореном поступку по партијама, Партија 
5: Санација занатске радионице у Ваљеву, набавка бр.19/2017 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача 
 

 
 
 

Адреса понуђача 
 

 
 
 

Матични број понуђача 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ) 

 

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

Врста-величина правног лица (заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

Име особе за контакт 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail) 
 

 

Телефон 
 

 
 
 

Телефакс 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

 
1) 

Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

2) Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 Име особе за контакт  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

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

1) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
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 – Санација занатске радионице у Ваљеву 
 

Укупна понуђена цена,  РСД без ПДВ-а  
 
 

Укупна понуђена цена, РСД са ПДВ-ом 
 

Рок и начин плаћања  
/од дана пријема окончане ситуације/ 

Вирмански, у року од 45 дана 

 
Рок извођења радова 
/од дана закључења уговора, 
максимално 60 календарских дана/ 
 

__________календарских дана 

Гарантни период 
/од дана пријема објекта/ 

______________месеци 

Рок важења понуде  
/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 
за јавну набавку санације објеката високоградње, у отвореном поступку по 
партијама, Партија 5: Санација занатске радионице у Ваљеву, набавка бр. 
19/2017 

 

Р. 
бroj 

Пoзициja рaдoвa 
Jeд. 
мeрe 

Koл. 

Јед. 
цена, 
РСД 
без 

ПДВ-а 

Јед. 
цена, 
РСД 
са 

ПДВ-
ом 

Укупна 
цена, 

РСД без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена, 

РСД са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7(4х5) 8(4х6) 

I ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

1 
Обијање трошног продужног 
малтера са одвозом шута на 
депонију до 30 km. 

m²     60,00  

    

2 

Малтерисање зидова у 
продужном малтеру 1:2:6 до 
3m¹ висине са набавком 
материјала 

m²     60,00  

    

3 
Поправка димњака са 
набавком материјала  

ком       6,00  
    

УКУПНO ЗИДАРСКИ РАДОВИ:   

    II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     

1 

Откоп земље III категорије у 
широком откопу са 
одношењем и финим 
планирањем земље 

m²     38,00  

    

2 
Израда тампона од шљунка 
d=10 cm, са набавком 
материјала 

m²     38,00  

    

УКУПНO ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:   

  III ЛИМAРСКИ   РAДOВИ 

1 

Демонтажа опшивке 
димњака рш 50cm са 
складиштењем на 
привремену депонију 

m¹       3,80  

    

 
 

Израда и монтажа опшивке 
димњака рш 50cm, 
d=0,50mm од поцинкованог 
лима са набавком 
материјала 

m¹       3,80  

    

2 
Демонтажа ветар лајсни 
р.ш. 33cm са складиштењем 
на привремену депонију 

m¹     16,00  

    

3 

Демонтажа хоризонталних 
висећих олука р.ш. 33cm са 
складиштењем на 
привремену депонију 

m¹     17,00  

    

4 

Израда и монтажа 
хоризонталних висећих 
олука р.ш. 33cm, d=0,50mm 
од поцинкованог лима са 
набавком материјала 

m¹     67,00  
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5 
Демонтажа вертикалних 
олука са складиштењем на 
привремену депонију 

m¹     20,00  

    

6 

Набавка, израда и монтажа 
вертикалних олука р.ш. 
33cm, d=0,50mm од 
поцинкованог лима 

m¹     25,00  

    

7 

Набавка, израда и монтажа 
ветар лајсни р.ш. 33cm, d= 
0,50mm од поцинкованог 
лима 

m¹     16,00  

    

8 

Демонтажа опшивке 
димњака рш 50cm са 
складиштењем на 
привремену депонију 

m¹       3,80  

    

УКУПНO ЛИМAРСКИ  РAДOВИ:   

IV  БЕТОНСКИ РАДОВИ 

1 

Бетонирање тротоара 
d=10cm армираним бетоном 
МB 15 са мрежом Q188 са 
набавком материјала 

m²     38,00  

    

УКУПНO БЕТОНСКИ  РAДOВИ:   

V ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

1 

Демонтажа цреп летве 5/3 
cm са складиштењем на 
привремену депонију и 
монтажа са набавком 
материјала од чамовине 

m²     70,00  

    

2 

Делимично летвосање крова 
за трапезасти пластични 
лим са набавком летви 8/5 
cm од чамовине око 1m³ 

m²   190,00  

    

3 
Демонтажа летви 5/3 cm 
таванских са складиштењем 
на привремену депонију 

m²     48,00  

    

4 

Демонтажа дотрајале 
дашчане кровне подлоге са 
складиштењем на 
привремену депонију 

m²     12,00  

    

5 

Монтажа дашчања кровне 
подлоге, чамовина 
d=2,54cm, са набавком 
материјала 

m²     12,00  

    

6 

Демонтажа дела кровне 
конструкције са 
складиштењем на 
привремену депонију 

m²     40,00  

    

7 

Монтажа дела кровне 
конструкције, чамовина, 
греде 12/14cm и рогови 
10/12cm са набавком 
материјала 

m²     40,00  

    

8 

Монтажа плафонских летви 
5/3 cm, подконструкција од 
чамовине са набавком 
материјала 

m²     48,00  

    

9 
Постављање једностране 
оплате са набавком 
материјала 

m¹     38,00  
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УКУПНO ТЕСАРСКИ  РAДOВИ:   

VI МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ 

1 

Демонтажа плафонских 
плоча различитих 
материјала са 
складиштењем на 
привремену депонију 

m²   138,00  

    

2 

Монтажа гипс картонских 
плоча плафонских на 
дрвеној подконструкцији са 
набавком материјала 

m²   138,00  

    

УКУПНO МОНТАЖЕРСКИ  РAДOВИ: 
  

VII КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

1 

Скидање тер хартије са 
дрвене подлоге са 
складиштењем на 
привремену депонију 

m²     43,00  

    

2 
Препокривање крова од 
фалц црепа са набавком 
материјала 

m²     88,00  

    

3 

Делимична демонтажа 
фалцованог црепа са 
складиштењем на 
привремену депонију 

m²     30,00  

    

4 

Демонтажа слемењака 
фалц. црепа са 
складиштењем на 
привремену депонију 

m¹       9,00  

    

5 

Делимична монтажа 
фалцованог црепа "Потисје 
кањижа" са набавком 
материјала 

m²     30,00  

    

6 

Делимична монтажа 
слемењака крова од фалц. 
црепа са набавком 
материјала "Потисје 
кањижа" или 333ТМ 

m¹     18,00  

    

7 
Постављање пласт.трапез. 
лима ТР 240/40 са набавком 
материјала 

m²   190,00  

    

УКУПНO КРОВОПОКРИВАЧКИ  РAДOВИ:   

VIII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

1 

Постављање подних 
керамичких плочица 
(квалитет стандард, домаће, 
по избору инвеститора) на 
лепку са набавком 
материјала 

m²       1,20  

    

2 

Израда облагања сокле 
поред зида плочицама 
(квалитет стандард, домаће, 
по избору инвеститора) на 
лепку са набавком 
материјала 

m²       3,00  

    

УКУПНO КЕРАМИЧАРСКИ  РAДOВИ:   

IX ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
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1 

Демонтажа чучавца и 
водокотлића са 
складиштењем на 
привремену депонију 

kom       1,00  

    

2 

Монтажа чучавца и 
водокотлића (квалитет 
стандард, домаће) са 
набавком материјала 

kom       1,00  

    

УКУПНO ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РAДOВИ:   

X ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

1 

Демонтажа електро 
проводника 3x1,5mm² на 
зидовима од опеке на 
обујмицама са 
складиштењем на 
привремену депонију 

m¹     26,00  

    

2 

Демонтажа електро 
проводника 5x2,5mm² на  
обујмицама са 
складиштењем на 
привремену депонију 

m¹     19,00  

    

3 
Набавка и монтажа електро 
проводника 3x1,5 mm² на 
обујмицама 

m¹     26,00  

    

4 
Набавка и монтажа електро 
проводника 5x2,5 mm² на 
обујмицама 

m¹     19,00  

    

5 
Демонтажа утичнице "ОГ" са 
складиштењем на 
привремену депонију 

kom       6,00  

    

6 
Демонтажа прекидача "ОГ" 
са складиштењем на 
привремену депонију 

kom       4,00  

    

7 
Демонтажа сијаличних грла 
са складиштењем на 
привремену депонију 

kom       4,00  

    

8 
Набавка и монтажа 
утичнице "ОГ" 

kom       6,00  

    

9 
Набавка и монтажа 
прекидача "ОГ" 

kom       4,00  

    

10 
Набавка и монтажа 
сијаличних грла 

kom       4,00  

    

УКУПНO ЕЛЕКТРО РАДОВИ:   

УКУПНO, БЕЗ ПДВ-А  

УКУПНO, СА ПДВ-ОМ  

 
 
 
 
 
 
 

У   
 
 
 
М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 
ЛИЦА 
 
 

 
дана 
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Упутство за попуњавање обрасца:  
 

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

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

 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

 у колону 7. уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-а, као производ 
количине и јединичне цене  (4х5); 

 у колону 8. Уписати колико износи укупна вредност са ПДВ-ом, као производ 
количине и јединичне цене (4х6). 

 у колону "Укупно,без ПДВ-а"  уписати укупну вредност набавке,без ПДВ-а 
 у колону "Укупно,са ПДВ-ом"  уписати укупну вредност набавке,са ПДВ-ом 

 
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена 
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке 
Прецртана или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан начин) чине 
понуду неприхватљивом.  
Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.  
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                                                           Образац 3 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, 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. Закона о јавним набавкама,  
 
_________________________________________________________________,  

(Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
отвореном поступку јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 5: Санација занатске радионице у 
Ваљеву, набавка бр. 19/2017, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

 

  

 

 

 
 

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



Јавна набавка одржавања објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, набавка бр. 19/2017 
132/245 

 
Образац 5 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 5: Санација занатске радионице у 
Ваљеву, набавка бр.19/2017,  испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 
1)Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2)Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
3)Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

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

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
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Образац 6 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 5: Санација занатске радионице у 
Ваљеву, набавка бр. 19/2017,  испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 
1)Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
3)Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
4)Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

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

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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 Образац 7 
 
 

ИЗJAВA O НEOПХOДНOM КАДРОВСКОМ КAПAЦИTETУ 
за јавну набавку санације објеката високоградње, у отвореном поступку по 
партијама, Партија Партија 5: Санација занатске радионице у Ваљеву, 
набавка бр. 19/2017 

 

 

Зaoкружити: 

1. зa пoнуђaчa кojи нaступa сaмoстaлнo 

2. зa групу пoнуђaчa у случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe 

 

Изjaвљуjeмo дa зa прeдмeтну jaвну нaбaвку, рaспoлaжeмo нeoпхoдним  
кадровским кaпaцитeтoм, штo пoдрaзумeвa дa испуњaвaмo услoв да: 
у сталном радном односу, односно анагажовано уговором о привремено 
повременим пословима имамо ____дипломирана инжењера са важећом 
личном лиценцом бр. __________ (уписати начин радног ангажовања, број запослених 

инжењера и број лиценце). 
 

Изјава се односи на поступак јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 5: Санација занатске радионице у 
Ваљеву, набавка бр. 19/2017, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 

Дaтум:_____________                                                               Пoтпис oвлашћеног лицa: 
 
Meстo:_____________                    ______________________ 

м.п 
 
 

* 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 8 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА И УПОЗНАВАЊУ СА УСЛОВИМА 
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
 
 

 

 

Изјављујемо да смо дана __________ 2017. год. посетили локацију и стекли увид у 
све информације које су неопходне за припрему понуде за Партију 5: Санација 
занатске радионице у Ваљеву, јавна набавка бр. 19/2017. 
 
 
Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима за извођење радова и да 
они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве промене у цени. 
 

Датум:_____________                                        _______________________________ 
                                                                                   Име и презиме овлашћеног лица 
 
                                                                            _______________________________ 

                                                                              Потпис овлашћеног лица 
 М.П. (понуђача) 
 
 
За Наручиоца потврђујемо да је __________________________________________ 
                                                                  (име и презиме представника понуђача) 
дана ___________________године обишао предметну локацију. 
 
      __________________________ 

                                                                                   За Наручиоца 
 
 
Напомена:  
За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан групе 
понуђача. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР 
 

о извођењу радова санације објеката високоградње, Партија 5: Санација 
занатске радионице у Ваљеву 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

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

 

 и 
 

2.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
(у даљем тексту: Извођач) 
 
 
 

Уговорне стране констатују: 
 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15, спровео отворени поступак по партијама, јавне набавке  
бр. -/2017, чији је предмет санација објеката високоградње; 
- да је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, Порталу 
службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници 
Наручиоца; 
- да је Извођач доставио  (заједничку/са подизвођачем) понуду број___________ 
(биће преузето из понуде) која се налази у прилогу Уговора и његов је саставни 
део; 
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број _____________ од 
__________2017. године (попуњава Наручилац), доделио Извођачу Уговор; 
- да Наручилац овај Уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним 
набавкама. 
 
Предмет Уговора 

Члан 1. 
Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Извођача по 
основу извођења радова на санацији занатске радионице у Ваљеву.  
 

Уговорне стране су сагласне да Извођач за Наручиоца својим средствима и 
својом радном снагом изведе радове на санацији занатске радионице у Ваљеву, у 
свему према усвојеној понуди Извођача, број ------------ од ------------------2017. 
године, којa je саставни део Уговора. 
 
Извођач ће радове из става 1. овог члана извести са номинованим 
подизвођачима, и то: 
 
 - ___________________________ 
 - ___________________________ 
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Рок за извођење радова   
Члан 2. 

Извођач је дужан да радове на санацији занатске радионице у Ваљеву из члана 1. 
овог уговора  изведе у року од _______  дана, рачунајући тај рок од дана 
закључења уговора. 
Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум завршетка свих уговорених 
радова 
Извођач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач не 
започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 7 
дана да започне радове, а уколико Извођач ни у накнадном року не започне 
радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију гаранција за за 
добро извршење посла, у целости, као и захтевати од Извођача накнаду штете, до 
износа стварне штете. 
 

Члан 3. 
Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:  
1. ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;  

2. ванредни догађаји везани за одбрану земље;  

3. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза 
осталих учесника на послу, које ангажује Наручилац;  

4. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач. 
 

Ако наступе околности из тачака 1, 2, 3 и  4 претходног става, Извођач их одмах 
уписује у Грађевински дневник, а у року од 3 дана од настанка узрока доставља у 
писменој форми, уз сагласност Надзорног органа, предлог Наручиоцу за 
продужење уговореног рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да по 
наведеном захтеву донесе одлуку у року од 7 дана од пријема захтева.  
Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине Анекс 
Уговора. 
 

Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима:  
1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су 
настале у време када је био у доцњи;  

2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време 
закључења Уговора. 
 

Цена и начин плаћања 
Члан 4.   

Укупна вредност радова из члана 1.  овог Уговора износи ______________ динара 
без ПДВ-а 
 

(словима:__________________________________________________________), 
 
Укупна вредност радова из члана 1.  овог Уговора износи ______________ динара 
са ПДВ-ом 
 

(словима:__________________________________________________________), 
 
 

Члан 5. 
Наручилац ће уговорену цену радова исплатити Извођачу са матичним бројем 
____________________ ,  на текући рачун бр.___________________________, код 
____________________ банке.  
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Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова и цене дате за паушал 
из Понуде фиксне и да се неће мењати у случају промене цена елемената на 
основу којих су исте формиране.  
 

Наручилац се обавезује да Извођачу исплати уговорену цену из члана 4. Уговора, 
на следећи начин:  
-  вирмански окончаном ситуацијом у року од 45 дана од дана пријема окончане 
ситуације, оверене од стране Надзорног органа. 
 

Члан 6. 
Окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина 
уговорених радова и уговорених јединичних цена, као и цена датих за паушал.  
Окончану ситуацију Извођач испоставља по основу Записника о примопредаји 
радова и коначном обрачуну и подноси по извршеној примопредаји радова и 
потписивању Записника о примопредаји и коначном обрачуну.  
 

Уз окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу, преко 
Надзорног органа:  

1. фотокопије листова Грађевинског дневника за време извођења радова, за 
које се испоставља окончана ситуација, обострано потписане и оверене;  

2. фотокопије листова Грађевинске књиге, за све уговорене и изведене 
позиције приказане у ситуацији, оверене од стране надзорног органа;  

3. бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року.  
 

Окончану ситуацију Извођач доставља Надзорном органу на оверу. Након 
извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом из овог 
члана, Надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на 
оверу и плаћање.  
Уколико Извођач не достави окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана, 
Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна 
документација.  
Уколико Наручилац оспори испостављену ситуацију у делу, дужан је да исплати 
неспорни део ситуације, а спорни део окончане ситуације решиће се договором 
између уговорних страна, односно у свему у складу са одредбама Уговора. 
 

Обавезе Наручиоца 
Члан 7. 

Наручилац се обавезује да: 
    -  омогући Извођачу увид у постојећу документацију и друге  податке којим 
располаже, неопходнe за извођење  свих радова из чл. 1. овог Уговора. 
    - обезбеди вршење стручног надзора, у складу са  чланом 153. Закона о 
планирању и изградњи; 
   - у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у 
писменој форми;    
  - формира Комисију за пријем изведених радова на објекту и коначни обрачун и 
да учествује у раду те Комисије. 
  - обезбеди примопредају радова у року од 14 дана од дана пријема обавештења 
Извођача о датуму завршетка радова; 
    - редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове у складу са 
одредбама уговора који дефинишу начин плаћања. 
 

Обавезе Извођача 
Члан 8. 
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Извођач је обавезан да све уговорене радове изведе у складу Законом о 
планирању и изградњи, («Службени гласник РС», бр. 72/2009 и 81/2009-исп. 
64/20110-одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014,145/2014), са Законом о железници („Сл. гласник РС“, 
бр. 45/2013, 91/2015) и Законом о безбедности и интероперабилности („Сл. 
гласник РС“, бр. 104/2013, 66/2015-др. закон 92/2015), а сагласно важећим 
техничким прописима, стандардима и нормативима.  
 

Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се 
да својим средствима и својом радном снагом изведе све уговорене радове.  
 

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све 
предвиђене врсте радова из Понуде, са личним лиценцама одговорног извођача 
радова.  
Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о 
планирању и изградњи.  
У случају потребе за изменом одговорних извођача радова из Понуде, Извођач је 
у обавези да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача 
радова, претходно писмено обавести Наручиоца о разлозима измене и пружи 
доказе о томе да ново-именовани одговорни извођачи радова испуњавају све 
услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да су стално запослени 
или ангажовани уговором о привремено повременим пословима код Извођача. 
Сва решења о именовању одговорних извођача радова представљају саставни 
део Уговора.  
 

Члан 9.  
Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, 
изврши и следеће активности и радове:  

1. води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених 
радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;  

2. отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објектима и 
суседним објектима;  

3. у току извођења радова одржава градилиште уредно и редовно уклања сав 
отпадни материјал;  

4. обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за пријем 
изведених радова на објектима;  

5. отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед и 
пријем изведених радова на објектима, у остављеном року;  

6. учествује у примопредаји објеката и коначном обрачуну изведених радова;  

7. отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни 
обрачун;  

8. на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од 
пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;  

9. по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему 
и све привремене градилишне инсталације;  

10. у складу са Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у 
гарантном року;  

11. изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи. 
 

Извођач је обавезан да обезбеди о свом трошку:  
 

1. видно обележавање градилишта градилишном таблом у року од једног дана 
по увођењу у посао, у сагласности са чланом 152. Закона о планирању и 
изградњи и по упутству Наручиоца;  
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2. услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, 
по свим временским условима;  

3. надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме, у 
току извођења радова;  

4. обезбеђење и чување објеката до њихове примопредаје; 

5. Пројекат изведеног објекта.  
 

Члан 10. 
Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем 
предметних радова.  
Извођач је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и 
Надзорног органа на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, 
те да по тим примедбама отклони недостатке или пропусте, о свом трошку.  
Извођач је дужан да сваких 7 дана, а по потреби и чешће, изврши, заједно са 
Надзорним органом, сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у 
погледу рокова и о томе сачине извештај. Извештај потписују Извођач и Надзорни 
орган, а Извођач га, преко Надзорног органа, доставља Наручиоцу.  
У случају да Извођач не испуњава динамику радова, обавезан је да уведе у рад 
више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 
повећане трошкове или посебну накнаду за то.  
Извођач је дужан да упути Наручиоцу, преко Надзорног органа, писмени захтев за 
евентуално продужење рока за извођење радова, најкасније 7 дана пре истека 
уговореног рока. Надзорни орган, уз захтев Извођача, доставља детаљно 
образложење и мишљење о продужењу рока за извођење радова, у сагласности 
са одредбама Уговора.  
Уколико Извођач упути Наручиоцу захтев за продужење рока, након истека рока из 
претходног става, такав захтев се неће разматрати. 
 

Гаранције за добро извршење посла и за отклањање недостатака у 
гарантном року 

 

Члан 11. 
Извођач ће у моменту потписивања Уговора доставити Наручиоцу блaнкo сoлo 
мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм, кaртoнoм дeпoнoвaних пoтписa и пoтврдoм 
пoслoвнe бaнкe дa је мeницa рeгистрoвaна кoд Нaрoднe бaнкe Србиje у изнoсу oд 
10% (дeсeт пoстo) oд изнoсa врeднoсти Уговора, бeз ПДВ-a,  из члaнa 4. и рoкoм 
вaжeњe 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг рoкa завршетка радова. 
У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, Извођач je у oбaвeзи дa Наручиоцу 
дoстaви нoвo мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa 
дужим oд нoвoутврђeнoг рoкa зa извршeњe пoслa. 
Срeдствa гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa бићe плaтивa Наручиоцу кao 
нaкнaдa зa губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Прoдaвцa дa изврши свoje 
oбaвeзe пo Уговору. 

          
Извођач ће у моменту примопредаје радова доставити Наручиоцу блaнкo сoлo 
мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм за отклањање недостатака у гарантном року у 
износу од 5% од вредности Уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим 
од уговореног гарантног рока, након испостављене окончане ситуације за 
изведене радове. 
 

Уговорна казна 
Члан 12. 

Ако Извођач не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки 
дан закашњења плати Наручиоцу: 
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- уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно на вредност изведених радова са 
закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% (пет процената) 
вредности Уговора. 
 

Делимично извођење радова у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања 
уговорне казне за део неизведених радова. 
 

Ако Извођач једнострано раскине Уговор или изведе радове на начин који битно 
одступа од уговорених одредби по питању квалитета и рокова извођења радова, 
Наручилац има право да депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе 
на наплату.  
 

Гарантни рок 
Члан 13. 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ месеци,  рачунајући од дана 
пријема изведених радова. 

 

Члан 14. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 
изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему 
писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у 
позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго 
правно или физичко лице, на терет Извођача. 
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не 
сноси одговорност. 
 

Раскид Уговора 
Члан 15. 

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

Виша сила 
Члан 16. 

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

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после 
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље 
уговорних страна, као што су: рат,  земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти 
државних органа од утицаја на извршење обавеза. 
 

Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки 
други писани начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају 
извршење уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој 
страни  наступање околности више силе, а која је том околношћу погођена, не 
може се  позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречава слање таквог 
обавештења. 
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За време  трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се 
санкције због неизвршења уговорних обавеза. 

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних 
обавеза и то за   период који по свом трајању одговара трајању настале околности 
и разумног рока отклањања последица тих околности. 

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од 
уговорних страна  задржава право да раскине Уговор.  
 

Решавање спорова   
Члан 17. 

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

 

Измена и допуна Уговора 
Члан 18. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, 
сагласношћу уговорних  страна, закључењем Анекса уз овај Уговор. 
Изузетно од става 1. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине 
Уговор уколико Извођач не изведе радове који су предмет јавне набавке, у 
уговореном року, као ни у накнадном року који му Наручилац одреди. 
 

Остале одредбе 
Члан 19. 

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

 

Члан 20. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања  и издавањем бланко соло 
менице за добро извршење посла, сходно члану 11. овог Уговора. 

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

за ИЗВОЂАЧА                                                  за НАРУЧИОЦА 
 

______________                                                 __________________ 
 
 
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. 
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 6 
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Образац 1 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку 
санације објеката високоградње, у отвореном поступку по партијама, Партија 
6: Санација крова железничке станице Свилајнац, набавка бр. 19/2017 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача 
 

 
 
 

Адреса понуђача 
 

 
 
 

Матични број понуђача 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ) 

 

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

Врста-величина правног лица (заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

Име особе за контакт 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail) 
 

 

Телефон 
 

 
 
 

Телефакс 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

 
1) 

Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

2) Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 Име особе за контакт  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

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

1) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
Порески идентификациони број 

 



Јавна набавка одржавања објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, набавка бр. 19/2017 
147/245 

 
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 – Санација крова железничке станице 
Свилајнац 
 

Укупна понуђена цена,  РСД без ПДВ-а  
 
 

Укупна понуђена цена, РСД са ПДВ-ом 
 

Рок и начин плаћања  
/од дана пријема окончане ситуације/ 

Вирмански, у року од 45 дана 

 
Рок извођења радова 
/од дана закључења уговора, 
максимално 60 календарских дана/ 
 

__________календарских дана 

Гарантни период 
/од дана пријема објекта/ 

______________месеци 

Рок важења понуде  
/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 
за јавну набавку санације објеката високоградње, у отвореном поступку по 
партијама, 6: Санација крова железничке станице Свилајнац, набавка бр. 
19/2017 

 

Р. 
бroj 

Пoзициja рaдoвa 
Jeд. 
мeрe 

Koл. 

Јед. 
цена, 
РСД 
без 

ПДВ-а 

Јед. 
цена, 
РСД 
са 

ПДВ-
ом 

Укупна 
цена, 

РСД без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена, 

РСД са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7(4х5) 8(4х6) 

I ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ И ЦЕВАСТА СКЕЛА     

1 
Монтажа и демонтажа 
прихватне радне скеле са 
уклањањем 

m²     40,00  

    

2 
Монтажа и демонтажа 
прихватне радне платформе 
са уклањањем 

nh     4,00  

    

УКУПНO ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ И ЦЕВАСТА СКЕЛА:   

II РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ     

1 
Скидање црепа (ћерамида) 
са одлагањем на 
привремену депонију 

m²     631,00  
    

2 

Скидање слемењака са 
грбина и слемена са 
одлагањем на привремену 
депонију 

m¹ 67,50 

    

3 
Демонтажа чеоних даски са 
одлагањем на привремену 
депонију 

m¹ 91,00 

    

4 

Демонтажа цреп летви на 
размаку 35cm (2х на 70cm) 
са одлагањем на 
привремену депонију 

m² 631,00 

    

5 
Демонтажа кровне 
конструкције са одлагањем 
на привремену депонију 

m² 533,00 

    

6 

Демонтажа дрвене опшивке 
стрехе и чела стрехе са 
одлагањем на привремену 
депонију 

m²     70,00  

    

7 

Демонтажа опшивке око 
димњака рш 50cm, L=1,6 са 
одлагањем на привремену 
депонију 

m¹ 8,00 

    

8 

Демонтажа иксне (увале) од 
поцинкованог лима р.ш. 
50cm са одлагањем на 
привремену депонију 

m¹ 14,00 

    

9 

Демонтажа хоризонталних 
олука р.ш. 33cm са 
одлагањем на привремену 
депонију 

m¹ 102,50 
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10 

Демонтажа вертикалних 
олука р.ш. 33cm са 
одлагањем на привремену 
депонију 

m¹ 40,00 

    

11 

Демонтажа сакупљача воде 
(казанчића) од поцинкованог 
лима са одлагањем на 
привремену депонију 

kom. 3,00 

    

12 

Демонтажа опшивки око 
калканских зидова на споју 
црепа и зида са одлагањем 
на привремену депонију 

m¹ 70,50 

    

13 

Демонтажа атике р.ш. 50cm 
на укрштању калканских 
зидова са одлагањем на 
привремену депонију 

m¹ 9,00 

    

УКУПНO РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ   

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

1 

Израда нове кровне 
конструкције од греда 
14х12cm l=6,5m 
4kom.+10*1m, П>400m² са 
набавком материјала 

m² 533,00  

    

2 

Заштитни премаз елемената 
дрвене конструкције и 
носећих елемената старе 
конструкције са набавком 
материјала  

m² 1.266,00 

    

3 
Подашчавање крова 
чамовом даском 24mm са 
набавком материјала 

m² 631,00  

    

4 
Израда и монтажа цреп 
летви са набавком 
материјала 

m² 631,00  

    

5 
Израда и монтажа рог летви 
са набавком материјала 

m² 631,00  

    

6 
Полагање тер хартијом са 
набавком материјала 

m² 631,00  

    

УКУПНO ТЕСАРСКИ  РAДOВИ:   

IV КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

1 
Покривање фалцованим 
црепом са набавком 
материјала 

m² 631,00  

   

2 
Покривање слемена крова и 
грбина слемењацима са 
набавком материјала 

m¹ 67,34  

   

3 Поправка димњака ком 6,00  

   

4 
Постављање 2 реда 
снегобрана са набавком 
материјала 

ком 690,00  

   

УКУПНO КРОВОПОКРИВАЧКИ  РAДOВИ: 
  

V ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
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1 

Израда и монтажа опшивке 
димњака поцинкованим 
лимом р.ш. 50cm, l=1,6m са 
набавком материјала 

m¹ 8,00 

    

2 

Израда и монтажа иксне 
(увале) од поцинкованог 
лима р.ш. 50cm, са 
набавком материјала 

m¹ 14,00 

    

3 
Израда и монтажа 
хоризонталних олука са 
набавком материјала 

m¹ 102,50 

    

4 
Израда и монтажа 
вертикалних олука са 
набавком материјала 

m¹ 40,00 

    

5 
Израда и монтажа сливних 
сакупљача воде са 
набавком материјала 

kom. 5,00 

    

6 
Израда и монтажа опшивке 
око зидова и црепа са 
набавком материјала 

m¹ 70,50 

    

7 
Израда и монтажа атике 
р.ш. 50cm, или венаца, са 
набавком материјала 

m¹ 9,00 

    

8 
Постављање чеоне даске са 
набавкомматеријала 

m¹ 102,50 

    

9 
Подашчавање стрехе 
чамовом даском 24mm са 
набавком материјала 

m² 70,50 

    

УКУПНO ЛИМАРСКИ РАДОВИ:   

УКУПНO, БЕЗ ПДВ-А  

УКУПНO, СА ПДВ-ОМ  

 

 
 
 
 
 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца:  
 

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

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

 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

 у колону 7. уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-а, као производ 
количине и јединичне цене  (4х5); 

 у колону 8. Уписати колико износи укупна вредност са ПДВ-ом, као производ 
количине и јединичне цене (4х6). 

 у колону "Укупно,без ПДВ-а"  уписати укупну вредност набавке,без ПДВ-а 
 у колону "Укупно,са ПДВ-ом"  уписати укупну вредност набавке,са ПДВ-ом 

 

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

У   
 
 
 
М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 
ЛИЦА 

 
 

 
дана 

 

  



Јавна набавка одржавања објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, набавка бр. 19/2017 
152/245 

                                                           Образац 3 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Јавна набавка одржавања објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, набавка бр. 19/2017 
153/245 

 
Образац 4 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама,  
 
_________________________________________________________________,  

(Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
отвореном поступку јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 6: Санација крова железничке 
станице Свилајнац, набавка бр. 19/2017, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

 

  

 

 

 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке 
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 
 
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 
 

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

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија  6: Санација крова железничке 
станице Свилајнац, набавка бр. 19/2017,  испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

 
1)Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2)Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
3)Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

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

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
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Образац 6 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке санације објеката високоградње, 
у отвореном поступку по партијама, Партија  6: Санација крова железничке 
станице Свилајнац, набавка бр. 19/2017,  испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

 
1)Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
3)Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
4)Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

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

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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 Образац 7 

 
 

ИЗJAВA O НEOПХOДНOM КАДРОВСКОМ КAПAЦИTETУ 
за јавну набавку санације објеката високоградње, у отвореном поступку по 
партијама, 6: Санација крова железничке станице Свилајнац, набавка бр. 
19/2017 

 

 

Зaoкружити: 

1. зa пoнуђaчa кojи нaступa сaмoстaлнo 

2. зa групу пoнуђaчa у случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe 

 

Изjaвљуjeмo дa зa прeдмeтну jaвну нaбaвку, рaспoлaжeмo нeoпхoдним  
кадровским кaпaцитeтoм, штo пoдрaзумeвa дa испуњaвaмo услoв да: 
у сталном радном односу, односно анагажовано уговором о привремено 
повременим пословима имамо ____дипломирана инжењера са важећом 
личном лиценцом бр. __________ (уписати начин радног ангажовања, број запослених 

инжењера и број лиценце). 
 

Изјава се односи на поступак јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 6: Санација крова железничке станице 
Свилајнац, набавка бр. 19/2017, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 

Дaтум:_____________                                                               Пoтпис oвлашћеног лицa: 
 
Meстo:_____________                    ______________________ 

м.п 
 
 

* 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 8 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА И УПОЗНАВАЊУ СА УСЛОВИМА 
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
 
 

 

 

Изјављујемо да смо дана __________ 2017. год. посетили локацију и стекли увид у 
све информације које су неопходне за припрему понуде за Партију 6: Санација 
крова железничке станице Свилајнац, јавна набавка бр. 19/2017. 
 
Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима за извођење радова и да 
они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве промене у цени. 
 

Датум:_____________                                        _______________________________ 
                                                                                   Име и презиме овлашћеног лица 
 
                                                                            _______________________________ 

                                                                              Потпис овлашћеног лица 
 М.П. (понуђача) 
 
 
За Наручиоца потврђујемо да је __________________________________________ 
                                                                  (име и презиме представника понуђача) 
дана ___________________године обишао предметну локацију. 
 
      __________________________ 

                                                                                   За Наручиоца 
 
 
Напомена:  
За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан групе 
понуђача. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР 
 

о извођењу радова санације објеката високоградње, Партија 6: Санација 
крова железничке станице Свилајнац 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

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

 

 и 
 

2.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
(у даљем тексту: Извођач) 
 
 
 

Уговорне стране констатују: 
 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15, спровео отворени поступак по партијама, јавне набавке  
бр. 19/2017, чији је предмет санација објеката високоградње; 
- да је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, Порталу 
службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници 
Наручиоца; 
- да је Извођач доставио  (заједничку/са подизвођачем) понуду број___________ 
(биће преузето из понуде) која се налази у прилогу Уговора и његов је саставни 
део; 
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број _____________ од 
___________2017. године (попуњава Наручилац), доделио Извођачу Уговор; 
- да Наручилац овај Уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним 
набавкама. 
 
Предмет Уговора 

Члан 1. 
Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Извођача по 
основу извођења радова на санацији крова железничке станице Свилајнац. 
 

Уговорне стране су сагласне да Извођач за Наручиоца својим средствима и 
својом радном снагом изведе радове на санацији крова железничке станице 
Свилајнац, у свему према усвојеној понуди Извођача, број ______ од 
________2017. године, којa je саставни део Уговора. 
 
Извођач ће радове из става 1. овог члана извести са номинованим 
подизвођачима, и то: 
 
 - ___________________________ 
 - ___________________________ 
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Рок за извођење радова   
Члан 2. 

Извођач је дужан да радове на санацији крова железничке станице Свилајнац из 
члана 1. овог Уговора  изведе у року од _______  дана, рачунајући тај рок од дана 
закључења уговора. 
Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум завршетка свих уговорених 
радова 
Извођач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач не 
започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 7 
дана да започне радове, а уколико Извођач ни у накнадном року не започне 
радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију гаранција за за 
добро извршење посла, у целости, као и захтевати од Извођача накнаду штете, до 
износа стварне штете. 
 

Члан 3. 
Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:  
1. ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;  

2. ванредни догађаји везани за одбрану земље;  

3. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза 
осталих учесника на послу, које ангажује Наручилац;  

4. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач. 
 

Ако наступе околности из тачака 1, 2, 3 и  4 претходног става, Извођач их одмах 
уписује у Грађевински дневник, а у року од 3 дана од настанка узрока доставља у 
писменој форми, уз сагласност Надзорног органа, предлог Наручиоцу за 
продужење уговореног рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да по 
наведеном захтеву донесе одлуку у року од 7 дана од пријема захтева.  
Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине Анекс 
Уговора. 
 

Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима:  
1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су 
настале у време када је био у доцњи;  

2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време 
закључења Уговора. 
 

Цена и начин плаћања 
Члан 4.   

Укупна вредност радова из члана 1.  овог Уговора износи ______________ динара 
без ПДВ-а 
 

(словима:__________________________________________________________), 
 
Укупна вредност радова из члана 1.  овог Уговора износи ______________ динара 
са ПДВ-ом 
 

(словима:__________________________________________________________), 
 
 

Члан 5. 
Наручилац ће уговорену цену радова исплатити Извођачу са матичним бројем 
____________________ ,  на текући рачун бр.___________________________, код 
____________________ банке.  
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Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова и цене дате за паушал 
из Понуде фиксне и да се неће мењати у случају промене цена елемената на 
основу којих су исте формиране.  
 

Наручилац се обавезује да Извођачу исплати уговорену цену из члана 4. Уговора, 
на следећи начин:  
-  вирмански окончаном ситуацијом у року од 45 дана од дана пријема окончане 
ситуације, оверене од стране Надзорног органа. 
 

Члан 6. 
Окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина 
уговорених радова и уговорених јединичних цена, као и цена датих за паушал.  
Окончану ситуацију Извођач испоставља по основу Записника о примопредаји 
радова и коначном обрачуну и подноси по извршеној примопредаји радова и 
потписивању Записника о примопредаји и коначном обрачуну.  
 

Уз окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу, преко 
Надзорног органа:  

1. фотокопије листова Грађевинског дневника за време извођења радова, за 
које се испоставља окончана ситуација, обострано потписане и оверене;  

2. фотокопије листова Грађевинске књиге, за све уговорене и изведене 
позиције приказане у ситуацији, оверене од стране надзорног органа;  

3. бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року.  
 

Окончану ситуацију Извођач доставља Надзорном органу на оверу. Након 
извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом из овог 
члана, Надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на 
оверу и плаћање.  
Уколико Извођач не достави окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана, 
Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна 
документација.  
Уколико Наручилац оспори испостављену ситуацију у делу, дужан је да исплати 
неспорни део ситуације, а спорни део окончане ситуације решиће се договором 
између уговорних страна, односно у свему у складу са одредбама Уговора. 
 

Обавезе Наручиоца 
Члан 7. 

Наручилац се обавезује да: 
    -  омогући Извођачу увид у постојећу документацију и друге  податке којим 
располаже, неопходнe за извођење  свих радова из чл. 1. овог уговора. 
    - обезбеди вршење стручног надзора, у складу са  чланом 153. Закона о 
планирању и изградњи; 
   - у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у 
писменој форми;    
  - формира Комисију за пријем изведених радова на објекту и коначни обрачун и 
да учествује у раду те Комисије. 
  - обезбеди примопредају радова у року од 14 дана од дана пријема обавештења 
Извођача о датуму завршетка радова; 
    - редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове у складу са 
одредбама уговора који дефинишу начин плаћања. 
 

Обавезе Извођача 
Члан 8. 
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Извођач је обавезан да све уговорене радове изведе у складу Законом о 
планирању и изградњи, («Службени гласник РС», бр. 72/2009 и 81/2009-исп. 
64/20110-одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014,145/2014), са Законом о железници („Сл. гласник РС“, 
бр. 45/2013, 91/2015) и Законом о безбедности и интероперабилности („Сл. 
гласник РС“, бр. 104/2013, 66/2015-др. закон 92/2015), а сагласно важећим 
техничким прописима, стандардима и нормативима.  
 

Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се 
да својим средствима и својом радном снагом изведе све уговорене радове.  
 

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све 
предвиђене врсте радова из Понуде, са личним лиценцама одговорног извођача 
радова.  
Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о 
планирању и изградњи.  
У случају потребе за изменом одговорних извођача радова из Понуде, Извођач је 
у обавези да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача 
радова, претходно писмено обавести Наручиоца о разлозима измене и пружи 
доказе о томе да ново-именовани одговорни извођачи радова испуњавају све 
услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да су стално запослени 
или ангажовани уговором о привремено повременим пословима код Извођача. 
Сва решења о именовању одговорних извођача радова представљају саставни 
део Уговора.  
 

Члан 9.  
Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, 
изврши и следеће активности и радове:  

1. води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених 
радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;  

2. отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објектима и 
суседним објектима;  

3. у току извођења радова одржава градилиште уредно и редовно уклања сав 
отпадни материјал;  

4. обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за пријем 
изведених радова на објектима;  

5. отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед и 
пријем изведених радова на објектима, у остављеном року;  

6. учествује у примопредаји објеката и коначном обрачуну изведених радова;  

7. отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни 
обрачун;  

8. на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од 
пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;  

9. по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему 
и све привремене градилишне инсталације;  

10. у складу са Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у 
гарантном року;  

11. изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи. 
 

Извођач је обавезан да обезбеди о свом трошку:  
 

1. видно обележавање градилишта градилишном таблом у року од једног дана 
по увођењу у посао, у сагласности са чланом 152. Закона о планирању и 
изградњи и по упутству Наручиоца;  
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2. услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, 
по свим временским условима;  

3. надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме, у 
току извођења радова;  

4. обезбеђење и чување објеката до њихове примопредаје; 

5. Пројекат изведеног објекта.  
 

Члан 10. 
Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем 
предметних радова.  
Извођач је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и 
Надзорног органа на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, 
те да по тим примедбама отклони недостатке или пропусте, о свом трошку.  
Извођач је дужан да сваких 7 дана, а по потреби и чешће, изврши, заједно са 
Надзорним органом, сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у 
погледу рокова и о томе сачине извештај. Извештај потписују Извођач и Надзорни 
орган, а Извођач га, преко Надзорног органа, доставља Наручиоцу.  
У случају да Извођач не испуњава динамику радова, обавезан је да уведе у рад 
више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 
повећане трошкове или посебну накнаду за то.  
Извођач је дужан да упути Наручиоцу, преко Надзорног органа, писмени захтев за 
евентуално продужење рока за извођење радова, најкасније 7 дана пре истека 
уговореног рока. Надзорни орган, уз захтев Извођача, доставља детаљно 
образложење и мишљење о продужењу рока за извођење радова, у сагласности 
са одредбама Уговора.  
Уколико Извођач упути Наручиоцу захтев за продужење рока, након истека рока из 
претходног става, такав захтев се неће разматрати. 
 

Гаранције за добро извршење посла и за отклањање недостатака у 
гарантном року 

 

Члан 11. 
Извођач ће у моменту потписивања Уговора доставити Наручиоцу блaнкo сoлo 
мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм, кaртoнoм дeпoнoвaних пoтписa и пoтврдoм 
пoслoвнe бaнкe дa је мeницa рeгистрoвaна кoд Нaрoднe бaнкe Србиje у изнoсу oд 
10% (дeсeт пoстo) oд изнoсa врeднoсти Уговора, бeз ПДВ-a,  из члaнa 4. и рoкoм 
вaжeњe 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг рoкa завршетка радова. 
У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, Извођач je у oбaвeзи дa Наручиоцу 
дoстaви нoвo мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa 
дужим oд нoвoутврђeнoг рoкa зa извршeњe пoслa. 
Срeдствa гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa бићe плaтивa Наручиоцу кao 
нaкнaдa зa губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Прoдaвцa дa изврши свoje 
oбaвeзe пo Уговору. 

          
Извођач ће у моменту примопредаје радова доставити Наручиоцу блaнкo сoлo 
мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм за отклањање недостатака у гарантном року у 
износу од 5% од вредности Уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим 
од уговореног гарантног рока, након испостављене окончане ситуације за 
изведене радове. 
 

Уговорна казна 
Члан 12. 

Ако Извођач не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки 
дан закашњења плати Наручиоцу: 
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- уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно на вредност изведених радова са 
закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% (пет процената) 
вредности Уговора. 
 

Делимично извођење радова у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања 
уговорне казне за део неизведених радова. 
 

Ако Извођач једнострано раскине Уговор или изведе радове на начин који битно 
одступа од уговорених одредби по питању квалитета и рокова извођења радова, 
Наручилац има право да депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе 
на наплату.  
 

Гарантни рок 
Члан 13. 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ месеци,  рачунајући од дана 
пријема изведених радова. 

 

Члан 14. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 
изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему 
писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у 
позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго 
правно или физичко лице, на терет Извођача. 
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не 
сноси одговорност. 
 

Раскид Уговора 
Члан 15. 

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

Виша сила 
Члан 16. 

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

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после 
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље 
уговорних страна, као што су: рат,  земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти 
државних органа од утицаја на извршење обавеза. 
 

Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки 
други писани начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају 
извршење уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој 
страни  наступање околности више силе, а која је том околношћу погођена, не 
може се  позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречава слање таквог 
обавештења. 
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За време  трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се 
санкције због неизвршења уговорних обавеза. 

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних 
обавеза и то за   период који по свом трајању одговара трајању настале околности 
и разумног рока отклањања последица тих околности. 

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од 
уговорних страна  задржава право да раскине Уговор.  
 

Решавање спорова   
Члан 17. 

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

 

Измена и допуна Уговора 
Члан 18. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, 
сагласношћу уговорних  страна, закључењем Анекса уз овај Уговор. 
Изузетно од става 1. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине 
Уговор уколико Извођач не изведе радове који су предмет јавне набавке, у 
уговореном року, као ни у накнадном року који му Наручилац одреди. 
 

Остале одредбе 
Члан 19. 

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

 

Члан 20. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања  и издавањем бланко соло 
менице за добро извршење посла, сходно члану 11. овог Уговора. 

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

за ИЗВОЂАЧА                                                  за НАРУЧИОЦА 
 

______________                                                 __________________ 
 
 
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. 
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Образац 1 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку 
санације објеката високоградње, у отвореном поступку по партијама, Партија 
7: Санација крова  железничке станице Богојево, набавка бр. 19/2017 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача 
 

 
 
 

Адреса понуђача 
 

 
 
 

Матични број понуђача 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ) 

 

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

Врста-величина правног лица (заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

Име особе за контакт 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail) 
 

 

Телефон 
 

 
 
 

Телефакс 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

 
1) 

Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

2) Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 Име особе за контакт  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

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

1) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 
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Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
 Врста-величина правног лица 

(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је 
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који 
је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Санација крова  железничке станице 
Богојево 
 

Укупна понуђена цена,  РСД без ПДВ-а  
 
 

Укупна понуђена цена, РСД са ПДВ-ом 
 

Рок и начин плаћања  
/од дана пријема окончане ситуације/ 

Вирмански, у року од 45 дана 

 
Рок извођења радова 
/од дана закључења уговора, 
максимално 60 календарских дана / 
 

__________календарских дана 

Гарантни период 
/од дана пријема објекта/ 

______________месеци 

Рок важења понуде  
/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 
за јавну набавку санације објеката високоградње, у отвореном поступку по 

партијама, Партија 7: Санација крова  железничке станице Богојево, 
набавка бр. 19/2017 

Р. 
бroj 

Пoзициja рaдoвa 
Jeд. 
мeрe 

Koл. 

Јед. 
цена, 
РСД 
без 

ПДВ-а 

Јед. 
цена, 
РСД 
са 

ПДВ-
ом 

Укупна 
цена, 

РСД без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена, 

РСД са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7(4х5) 8(4х6) 

      I РAДOВИ РУШЕЊA И ДEMOНTAЖE     

1 

Скидање кровног 
покривача од фалцованог  

црепа. Фалцован цреп 
демонтирати, одбацити, шут 

прикупити, изнети, 
утоварити на камион и 
одвести на привремену 

депонију. 
Обрачун по m²  косе 

површине. 

m² 616,94 

    

2 

Скидање грбина и слемена    
Грбине и слемена 

демонтирати, одбацити, шут 
прикупити, изнети, 

утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. 

Обрачун по  m¹ грбина и 
слемена 

m¹ 60,00 

    

3 

Демонтажа лимених 
опшивки димњачких 
вертикала       Лимене 

опшивке скинути са крова на 
безбедан начин. Шут 

прикупити, изнети, 
утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 
Обрачун по m¹ опшивке. 

m¹ 20,00 

    

4 

Демонтажа лимених 
хоризонталних висећих 

олука  Лимене олуке 
скинути са крова на 

безбедан начин. Шут 
прикупити, изнети, 

утоварити на камион и 
одвести градску депонију. 

Обрачун по m¹ олука. 

m¹ 85,00 

    

5 

Демонтажа лимених 
вертикланих олука       

Лимене олуке скинути са 
крова на безбедан начин. 

Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 
Обрачун по m¹ олука. 

m¹ 59,50 
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6 

Демонтажа ветар лајсни                                                                  
Лимене лајсне скинути са 
крова на безбедан начин. 

Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 
Обрачун по m¹ лајсне. 

m¹ 56,00 

    

7 

Демонтажа дасака 50%                                                                                 
Дашчану оплату 

демонтирати, одбацити, шут 
прикупити, изнети, 

утоварити на камион и 
одвести на градску депонију.                                                                                  

Обрачун по m2 

m² 308,47 

    

8 

Демонтажа кровних летви      
Летве демонтирати, 

утоварити у камион и 
одвести на депонију коју 

одреди инвеститор удаљену 
до 15km. Шут прикупити, 

изнети, утоварити на камион 
и одвести на градску 

депонију.  
Обрачун по m² летвисане 

површине. 

m² 616,94 

    

9 

Преглед и демонтажа 
дотрајалих и оштећених 

елемената дрвене кровне 
конструкције       

Извршити преглед и 
одредити елементе за 

замену. Извршити пажљиво 
демонтажу дотрајалих 

елемената кровне 
конструкције. Од суве 

четинарске грађе по узору 
на демонтиране елементе 

обрадити нове и уградити их 
са свим потребним везама. у 
цену улазе и подупирања и 
обезбеђења. Обрачун по m² 

хоризонталне површине 
крова 25% замене. 

 
m² 

138,50 

    

10 

Рушење димњака      
Димњаке рушити до испод 

крова. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион 

и одвести на градску 
депонију.  

Обрачун по комаду. 

kom 10,00 

    

УКУПНO РAДOВИ РУШЕЊA И ДEMOНTAЖE:   

    II TEСAРСКИ РAДОВИ     

1 

Монтажа дотрајалих и 
оштећених елемената 

дрвене кровне 
конструкције  25%                                                                      
Након прегледа и 

демонтаже дотрајалих 
елемената кровне 

конструкције. Од суве 
чамове грађе по узору на 
демонтиране елементе 

m² 138,50 
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обрадити нове и уградити их 
са свим потребним везама. 
У цену улазе и подупирања 

и обезбеђења. 
 Обрачун по m² 

хоризонталне површине 
крова. 

2 

Летвисање крова са 
постављањем подлетве на 

размаку за покривање 
крова фалцованим црепом 

Летвисање извести сувим, 
правим и квалитетним 

јеловим летвама, оптималне 
дужине. 

 Обрачун по m² мерено по 
косини крова. 

m² 616,94 

    

3 

Подашчавање 50%                                                    
Подашчавање извести 

сувим, правим и 
квалитетним чамовим 

даскама d=24mm оптималне 
дужине. 

Обрачун по m² мерено по 
косини крова. 

m² 308,47 

    

4 

Заштитни премаз дрвених 
елемената кровне 

конструкције  
Дрвене елементе 

конструкције крова, 
таванице, тавањаче, и друго 
заштити од инсеката, алги, 
гљивица и труљења са два 
до три премаза, хемијским 

средством.  
Обрачун по m² косе 

површине крова. 

m² 616,94 

    

5 

Заштитни премаз 
спољњих делова грађе 

крова                       
Дрвене елементе спољњих 

делова конструкције 
заштити од инсеката, алги, 
гљивица и труљења са два 
до три премаза, хемијским 

средством, по избору 
пројектанта, поврсина 

препуста коса пројекција 
даске и рогови *1,5 

m² 127,02 

    

6 

Набавка и постављање 
тер хартије                               

Постављање слоја тер 
папира са преклапањем на 

косом делу крова испод 
поцинкованог лима. Обрачун 

по m² постављене 
површине. 

m² 616,94 

    

УКУПНO ТЕСАРСКИ РAДOВИ 
  

   III ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 
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1 

Набавка материјала и 
монтажа фалцованог 

црепа 
 Покривање извршити у 

свему према постојећем. 
Цреп мора бити раван, 

неоштећен и квалитетан. 
Обрачун по m² постављене 

површине. 

m² 616,94 

    

2 

Набавка материјала и 
монтажа слемена и грбина 

кровног покривача од 
црепа.  

Обрачун по m¹ слемена и 
гребена. 

m¹ 49,95 

    

3 

Набавка и уградња 2 реда 
снегобрана. Обрачун по 

комаду постављеног 
снегобрана. 

kom 900,00 

    

УКУПНO ПОКРИВАЧКИ РAДOВИ:   

IV  ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1 

Набавка материјала 
израда и монтажа висећих 
хоризонталних олука од 

поцинкованог лима, 
дебљине 0,60mm       

 Олуке спајати нитнама, 
једноредно са максималним 

размаком 3cm и лево 
олетовати калајем од 

најмање 40%  
Обрачун по m¹ висећег 

олука. 

m
1
 85,00 

    

2 

Набавка материјала 
израда и монтажа 

вертикалних олучних 
поцинкованих цеви, 

пресека дебљине 0,60mm                                                             
Делови олучних цеви морају 

да улазе један у други 
минимум 50mm и да се 

залетују калајем од најмање 
40%. Поцинковане обујмице 
са држачима поставити на 
размаку од 200cm. Преко 

обујмица поставити украсну 
траку. Цеви морају бити 

удаљене од зида минимум 
20mm.  

Обрачун по m¹ олучне цеви. 

m
1
 59,50 

    

3 

Набавка материјала 
израда и монтажа иксне 
(увале) од поцинкованог 
лима, пресека дебљине 

0,60mm                                                                      
Обрачун по m¹. 

m
1
 30,00 

    

4 

Набавка материјала 
израда и монтажа ветар 
лајсни од поцинкованог 
лима, пресека дебљине 

0,60mm                                                           
Обрачун по m¹ лајсне. 

m
1
 56,00 
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УКУПНO ЛИМАРСКИ РAДOВИ:   

УКУПНO, БЕЗ ПДВ-А  

УКУПНO, СА ПДВ-ОМ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Упутство за попуњавање обрасца:  
 

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

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

 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

 у колону 7. уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-а, као производ 
количине и јединичне цене  (4х5); 

 у колону 8. Уписати колико износи укупна вредност са ПДВ-ом, као производ 
количине и јединичне цене (4х6). 

 у колону "Укупно,без ПДВ-а"  уписати укупну вредност набавке,без ПДВ-а 
 у колону "Укупно,са ПДВ-ом"  уписати укупну вредност набавке,са ПДВ-ом 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У   
 
 
 
М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 
ЛИЦА 

 
 

 
дана 
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                                                           Образац 3 

 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, 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. Закона о јавним набавкама,  
 
_________________________________________________________________,  

(Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
отвореном поступку јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 7: Санација крова  железничке 
станице Богојево, набавка бр. 19/2017, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

 

  

 

 

 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке 
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 
 
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 
 

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

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 7: Санација крова  железничке 
станице Богојево, набавка бр. 19/2017,  испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

 
1)Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2)Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
3)Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

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

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
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Образац 6 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке санације објеката високоградње, 
у отвореном поступку по партијама, Партија 7: Санација крова  железничке 
станице Богојево, набавка бр. 19/2017,  испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

 
1)Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
3)Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
4)Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

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

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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 Образац 7 
 
 

ИЗJAВA O НEOПХOДНOM КАДРОВСКОМ КAПAЦИTETУ 
за јавну набавку санације објеката високоградње, у отвореном поступку по 
партијама, Партија 7: Санација крова  железничке станице Богојево, 
набавка бр. 19/2017 

 

Зaoкружити: 

1. зa пoнуђaчa кojи нaступa сaмoстaлнo 

2. зa групу пoнуђaчa у случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe 

 

Изjaвљуjeмo дa зa прeдмeтну jaвну нaбaвку, рaспoлaжeмo нeoпхoдним  
кадровским кaпaцитeтoм, штo пoдрaзумeвa дa испуњaвaмo услoв да: 
у сталном радном односу, односно анагажовано уговором о привремено 
повременим пословима имамо ____дипломирана инжењера са важећом 
личном лиценцом бр. __________ (уписати начин радног ангажовања, број запослених 

инжењера и број лиценце). 
 

Изјава се односи на поступак јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 7: Санација крова  железничке станице 
Богојево, набавка бр. 19/2017, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 

Дaтум:_____________                                                               Пoтпис oвлашћеног лицa: 
 
Meстo:_____________                    ______________________ 

м.п 
 
 

* 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Јавна набавка одржавања објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, набавка бр. 19/2017 
181/245 

 
 
 

Образац 8 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА И УПОЗНАВАЊУ СА УСЛОВИМА 
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
 
 

 

 

Изјављујемо да смо дана __________ 2017. год. посетили локацију и стекли увид у 
све информације које су неопходне за припрему понуде за Партију 7: Санација 
крова  железничке станице Богојево, јавна набавка бр. 19/2017. 
 
Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима за извођење радова и да 
они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве промене у цени. 
 

Датум:_____________                                        _______________________________ 
                                                                                   Име и презиме овлашћеног лица 
 
                                                                            _______________________________ 

                                                                              Потпис овлашћеног лица 
 М.П. (понуђача) 
 
 
 
За Наручиоца потврђујемо да је __________________________________________ 
                                                                  (име и презиме представника понуђача) 
дана ___________________године обишао предметну локацију. 
 
      __________________________ 

                                                                                   За Наручиоца 
 
 
Напомена:  
За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан групе 
понуђача. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР 
 

о извођењу радова санације објеката високоградње, Партија 7 : Санација 
крова  железничке станице Богојево 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

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

 

 и 
 

2.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
(у даљем тексту: Извођач) 
 
 
 

Уговорне стране констатују: 
 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15, спровео отворени поступак по партијама, јавне набавке  
бр. 19/2017, чији је предмет санација објеката високоградње; 
- да је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, Порталу 
службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници 
Наручиоца; 
- да је Извођач доставио  (заједничку/са подизвођачем) понуду број___________ 
(биће преузето из понуде) која се налази у прилогу Уговора и његов је саставни 
део; 
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број _____________ од 
________2017. године (попуњава Наручилац), доделио Извођачу Уговор; 
- да Наручилац овај Уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним 
набавкама. 
 
Предмет Уговора 

Члан 1. 
Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Извођача по  
основу извођења радова на санацији крова  железничке станице Богојево. 
 

Уговорне стране су сагласне да Извођач за Наручиоца својим средствима и 
својом радном снагом изведе радове на санацији крова  железничке станице 
Богојево, у свему према усвојеној понуди Извођача, број ------------ од ------------------
2017. године, којa je саставни део Уговора. 
 
Извођач ће радове из става 1. овог члана извести са номинованим 
подизвођачима, и то: 
 
 - ___________________________ 
 - ___________________________ 
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Рок за извођење радова   

Члан 2. 
Извођач је дужан да радове крова  железничке станице Богојево из члана 1. овог 
Уговора  изведе у року од _______  дана, рачунајући тај рок од дана закључења 
Уговора. 
Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум завршетка свих уговорених 
радова 
Извођач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач не 
започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 7 
дана да започне радове, а уколико Извођач ни у накнадном року не започне 
радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију гаранција за за 
добро извршење посла, у целости, као и захтевати од Извођача накнаду штете, до 
износа стварне штете. 
 

Члан 3. 
Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:  
1. ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;  

2. ванредни догађаји везани за одбрану земље;  

3. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза 
осталих учесника на послу, које ангажује Наручилац;  

4. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач. 
 

Ако наступе околности из тачака 1, 2, 3 и  4 претходног става, Извођач их одмах 
уписује у Грађевински дневник, а у року од 3 дана од настанка узрока доставља у 
писменој форми, уз сагласност Надзорног органа, предлог Наручиоцу за 
продужење уговореног рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да по 
наведеном захтеву донесе одлуку у року од 7 дана од пријема захтева.  
Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине Анекс 
Уговора. 
 

Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима:  
1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су 
настале у време када је био у доцњи;  

2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време 
закључења Уговора. 
 

Цена и начин плаћања 
Члан 4.   

Укупна вредност радова из члана 1.  овог Уговора износи ______________ динара 
без ПДВ-а 
 

(словима:__________________________________________________________), 
 
Укупна вредност радова из члана 1.  овог Уговора износи ______________ динара 
са ПДВ-ом 
 

(словима:__________________________________________________________), 
 
 

Члан 5. 
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Наручилац ће уговорену цену радова исплатити Извођачу са матичним бројем 
____________________ ,  на текући рачун бр.___________________________, код 
____________________ банке.  
 

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова и цене дате за паушал 
из Понуде фиксне и да се неће мењати у случају промене цена елемената на 
основу којих су исте формиране.  
 

Наручилац се обавезује да Извођачу исплати уговорену цену из члана 4. Уговора, 
на следећи начин:  
-  вирмански окончаном ситуацијом у року од 45 дана од дана пријема окончане 
ситуације, оверене од стране Надзорног органа. 
 

Члан 6. 
Окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина 
уговорених радова и уговорених јединичних цена, као и цена датих за паушал.  
Окончану ситуацију Извођач испоставља по основу Записника о примопредаји 
радова и коначном обрачуну и подноси по извршеној примопредаји радова и 
потписивању Записника о примопредаји и коначном обрачуну.  
 

Уз окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу, преко 
Надзорног органа:  

1. фотокопије листова Грађевинског дневника за време извођења радова, за 
које се испоставља окончана ситуација, обострано потписане и оверене;  

2. фотокопије листова Грађевинске књиге, за све уговорене и изведене 
позиције приказане у ситуацији, оверене од стране надзорног органа;  

3. бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року.  
 

Окончану ситуацију Извођач доставља Надзорном органу на оверу. Након 
извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом из овог 
члана, Надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на 
оверу и плаћање.  
Уколико Извођач не достави окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана, 
Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна 
документација.  
Уколико Наручилац оспори испостављену ситуацију у делу, дужан је да исплати 
неспорни део ситуације, а спорни део окончане ситуације решиће се договором 
између уговорних страна, односно у свему у складу са одредбама Уговора. 
 

Обавезе Наручиоца 
Члан 7. 

Наручилац се обавезује да: 
    -  омогући Извођачу увид у постојећу документацију и друге  податке којим 
располаже, неопходнe за извођење  свих радова из чл. 1. овог уговора. 
    - обезбеди вршење стручног надзора, у складу са  чланом 153. Закона о 
планирању и изградњи; 
   - у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у 
писменој форми;    
  - формира Комисију за пријем изведених радова на објекту и коначни обрачун и 
да учествује у раду те Комисије. 
  - обезбеди примопредају радова у року од 14 дана од дана пријема обавештења 
Извођача о датуму завршетка радова; 
    - редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове у складу са 
одредбама уговора који дефинишу начин плаћања. 
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Обавезе Извођача 
Члан 8. 

Извођач је обавезан да све уговорене радове изведе у складу Законом о 
планирању и изградњи, («Службени гласник РС», бр. 72/2009 и 81/2009-исп. 
64/20110-одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014,145/2014), са Законом о железници („Сл. гласник РС“, 
бр. 45/2013, 91/2015) и Законом о безбедности и интероперабилности („Сл. 
гласник РС“, бр. 104/2013, 66/2015-др. закон 92/2015), а сагласно важећим 
техничким прописима, стандардима и нормативима.  
 

Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се 
да својим средствима и својом радном снагом изведе све уговорене радове.  
 

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све 
предвиђене врсте радова из Понуде, са личним лиценцама одговорног извођача 
радова.  
Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о 
планирању и изградњи.  
У случају потребе за изменом одговорних извођача радова из Понуде, Извођач је 
у обавези да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача 
радова, претходно писмено обавести Наручиоца о разлозима измене и пружи 
доказе о томе да ново-именовани одговорни извођачи радова испуњавају све 
услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да су стално запослени 
или ангажовани уговором о привремено повременим пословима код Извођача. 
Сва решења о именовању одговорних извођача радова представљају саставни 
део Уговора.  
 

Члан 9.  
Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, 
изврши и следеће активности и радове:  

1. води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених 
радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;  

2. отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објектима и 
суседним објектима;  

3. у току извођења радова одржава градилиште уредно и редовно уклања сав 
отпадни материјал;  

4. обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за пријем 
изведених радова на објектима;  

5. отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед и 
пријем изведених радова на објектима, у остављеном року;  

6. учествује у примопредаји објеката и коначном обрачуну изведених радова;  

7. отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни 
обрачун;  

8. на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од 
пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;  

9. по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему 
и све привремене градилишне инсталације;  

10. у складу са Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у 
гарантном року;  

11. изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи. 
 

Извођач је обавезан да обезбеди о свом трошку:  
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1. видно обележавање градилишта градилишном таблом у року од једног дана 
по увођењу у посао, у сагласности са чланом 152. Закона о планирању и 
изградњи и по упутству Наручиоца;  

2. услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, 
по свим временским условима;  

3. надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме, у 
току извођења радова;  

4. обезбеђење и чување објеката до њихове примопредаје; 

5. Пројекат изведеног објекта.  
 

Члан 10. 
Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем 
предметних радова.  
Извођач је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и 
Надзорног органа на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, 
те да по тим примедбама отклони недостатке или пропусте, о свом трошку.  
Извођач је дужан да сваких 7 дана, а по потреби и чешће, изврши, заједно са 
Надзорним органом, сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у 
погледу рокова и о томе сачине извештај. Извештај потписују Извођач и Надзорни 
орган, а Извођач га, преко Надзорног органа, доставља Наручиоцу.  
У случају да Извођач не испуњава динамику радова, обавезан је да уведе у рад 
више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 
повећане трошкове или посебну накнаду за то.  
Извођач је дужан да упути Наручиоцу, преко Надзорног органа, писмени захтев за 
евентуално продужење рока за извођење радова, најкасније 7 дана пре истека 
уговореног рока. Надзорни орган, уз захтев Извођача, доставља детаљно 
образложење и мишљење о продужењу рока за извођење радова, у сагласности 
са одредбама Уговора.  
Уколико Извођач упути Наручиоцу захтев за продужење рока, након истека рока из 
претходног става, такав захтев се неће разматрати. 
 

Гаранције за добро извршење посла и за отклањање недостатака у 
гарантном року 

 

Члан 11. 
Извођач ће у моменту потписивања Уговора доставити Наручиоцу блaнкo сoлo 
мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм, кaртoнoм дeпoнoвaних пoтписa и пoтврдoм 
пoслoвнe бaнкe дa је мeницa рeгистрoвaна кoд Нaрoднe бaнкe Србиje у изнoсу oд 
10% (дeсeт пoстo) oд изнoсa врeднoсти Уговора, бeз ПДВ-a,  из члaнa 4. и рoкoм 
вaжeњe 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг рoкa завршетка радова. 
У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, Извођач je у oбaвeзи дa Наручиоцу 
дoстaви нoвo мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa 
дужим oд нoвoутврђeнoг рoкa зa извршeњe пoслa. 
Срeдствa гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa бићe плaтивa Наручиоцу кao 
нaкнaдa зa губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Прoдaвцa дa изврши свoje 
oбaвeзe пo Уговору. 

          
Извођач ће у моменту примопредаје радова доставити Наручиоцу блaнкo сoлo 
мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм за отклањање недостатака у гарантном року у 
износу од 5% од вредности Уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим 
од уговореног гарантног рока, након испостављене окончане ситуације за 
изведене радове. 
 

Уговорна казна 
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Члан 12. 
Ако Извођач не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки 
дан закашњења плати Наручиоцу: 
- уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно на вредност изведених радова са 
закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% (пет процената) 
вредности Уговора. 
 

Делимично извођење радова у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања 
уговорне казне за део неизведених радова. 
 

Ако Извођач једнострано раскине Уговор или изведе радове на начин који битно 
одступа од уговорених одредби по питању квалитета и рокова извођења радова, 
Наручилац има право да депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе 
на наплату.  
 

Гарантни рок 
Члан 13. 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ месеци,  рачунајући од дана 
пријема изведених радова. 

 

Члан 14. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 
изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему 
писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у 
позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго 
правно или физичко лице, на терет Извођача. 
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не 
сноси одговорност. 
 

Раскид Уговора 
Члан 15. 

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

Виша сила 
Члан 16. 

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

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после 
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље 
уговорних страна, као што су: рат,  земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти 
државних органа од утицаја на извршење обавеза. 
 

Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или 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 
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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 Извођача уговара се надлежност 
Привредног суда у Београду.  

 

Измена и допуна Уговора 
Члан 18. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, 
сагласношћу уговорних  страна, закључењем Анекса уз овај Уговор. 
Изузетно од става 1. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине 
Уговор уколико Извођач не изведе радове који су предмет јавне набавке, у 
уговореном року, као ни у накнадном року који му Наручилац одреди. 
 

Остале одредбе 
Члан 19. 

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

 

Члан 20. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања  и издавањем бланко соло 
менице за добро извршење посла, сходно члану 11. овог Уговора. 

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

за ИЗВОЂАЧА                                                  за НАРУЧИОЦА 
 

______________                                                 __________________ 
 
 
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. 
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 8 
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Образац 1 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку 
санације објеката високоградње, у отвореном поступку по партијама, 
Партија 8: Санација крова пружне деонице ОЦ ЗОП Лапово у склопу 
железничке станице Велика Плана, набавка бр. 19/2017 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача 
 

 
 
 

Адреса понуђача 
 

 
 
 

Матични број понуђача 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ) 

 

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

Врста-величина правног лица (заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

Име особе за контакт 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail) 
 

 

Телефон 
 

 
 
 

Телефакс 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

 
1) 

Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

2) Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 Име особе за контакт  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

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

1) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 
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Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
 Врста-величина правног лица 

(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је 
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који 
је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Санација крова пружне деонице ОЦ ЗОП 
     Лапово у склопу железничке станице Велика Плана 
                                                                

Укупна понуђена цена,  РСД без ПДВ-а  
 
 

Укупна понуђена цена, РСД са ПДВ-ом 
 

Рок и начин плаћања  
/од дана пријема окончане ситуације/ 

Вирмански, у року од 45 дана 

 
Рок извођења радова 
/од дана закључења уговора, 
максимално 30 календарских дана/ 
 

__________календарских дана 

Гарантни период 
/од дана пријема објекта/ 

______________месеци 

Рок важења понуде  
/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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Јавна набавка одржавања објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, набавка бр. 19/2017 
195/245 

 
 
 

Образац 2 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
за јавну набавку санације објеката високоградње, у отвореном поступку по 
партијама, Партија 8: Санација крова пружне деонице ОЦ ЗОП Лапово у 
склопу железничке станице Велика Плана, набавка бр. 19/2017 

 

Р. 
бroj 

Пoзициja рaдoвa 
Jeд. 
мeрe 

Koл. 

Јед. 
цена, 
РСД 
без 

ПДВ-а 

Јед. 
цена, 
РСД 
са 

ПДВ-
ом 

Укупна 
цена, 

РСД без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена, 

РСД са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7(4х5) 8(4х6) 

I KРOВOПOKРИВAЧKИ  РAДOВИ     

1 

Скидање слемењака са 
бибер црепом, са 
складиштењем на 
привремену депонију. 

m¹ 36,00 

    

2 Скидање  бибер црепа m² 240,00 
    

3 
Покривање крова 
фалцованим црепом, са 
набавком материјала 

m² 240,00 
    

4 
Набавка и постављање 
слемењака у цементном 
малтеру за фалцовани цреп 

m² 36,00 
    

УКУПНO KРOВOПOKРИВAЧKИ РАДОВИ:   

    II TEСAРСКИ РAДОВИ     

1 
Скидање летви, са 
складиштењем на 
привремену депонију 

m² 240,00 
    

2 

Демонтажа дотрајалих 
рогова и слемењаче са 
складиштењем на 
привремену депонију 

m² 60,00 

    

3 
Израда кровне конструкције 
са набавком материјала 
(греде 10x12 cm) 

m² 60,00 

    

4 
Летвисање цреп летвом 
(3x5cm) за фалцован цреп, 
са набавком материјала  

m² 240,00 

    

5 
Покривање чеоне даске, са 
набавком материјала. 

m¹ 50,00 

    

УКУПНO TEСAРСКИ РAДOВИ 
  

  III ЛИМAРСКИ   РAДOВИ 

1 

Набавка, израда ветар 
лајсни са монтажом рш 33 
од поцинкованог лима 
d=0,50mm 

m¹ 31,00 

    

2 Набавка, израда m¹ 42,00     
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хоризонталног олука рш 33 
од поцинкованог лима 
d=0,50mm 

3 

Набавка, израда 
вертикалног олука рш 33 од 
поцинкованог лима 
d=0,50mm 

m¹ 6,00 

    

УКУПНO ЛИМAРСКИ  РAДOВИ:   

IV УСЛУГЕ TРAНСПОРТA 

1 
Превоз грађевинског 
материјала тежине до 3t  

100 
km 

1,20 

    

УКУПНO УСЛУГЕ TРAНСПОРТA:   

УКУПНO, БЕЗ ПДВ-А  

УКУПНO, СА ПДВ-ОМ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Упутство за попуњавање обрасца:  
 

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

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

 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

 у колону 7. уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-а, као производ 
количине и јединичне цене  (4х5); 

 у колону 8. Уписати колико износи укупна вредност са ПДВ-ом, као производ 
количине и јединичне цене (4х6). 

 у колону "Укупно,без ПДВ-а"  уписати укупну вредност набавке,без ПДВ-а 
 у колону "Укупно,са ПДВ-ом"  уписати укупну вредност набавке,са ПДВ-ом 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

У   
 
 
 
М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 
ЛИЦА 
 
 

 
дана 
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                                                           Образац 3 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, 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. Закона о јавним набавкама,  
 
_________________________________________________________________,  

(Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
отвореном поступку јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 8: Санација крова пружне деонице 
ОЦ ЗОП Лапово у склопу железничке станице Велика Плана, набавка бр. 
19/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

 

  

 

 

 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке 
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 
 
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 
 

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

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 8: Санација крова пружне 
деонице ОЦ ЗОП Лапово у склопу железничке станице Велика Плана, 
набавка бр. 19/2017,  испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 
1)Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2)Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
3)Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

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

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
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Образац 6 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке санације објеката високоградње, 
у отвореном поступку по партијама, Партија 8: Санација крова пружне 
деонице ОЦ ЗОП Лапово у склопу железничке станице Велика Плана, 
набавка бр. 19/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 
1)Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
3)Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
4)Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

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

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  

 
 
 
 
 



Јавна набавка одржавања објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, набавка бр. 19/2017 
201/245 

 Образац 7 
 
 

ИЗJAВA O НEOПХOДНOM КАДРОВСКОМ КAПAЦИTETУ 
за јавну набавку санације објеката високоградње, у отвореном поступку по 
партијама, Партија 8: Санација крова пружне деонице ОЦ ЗОП Лапово у 
склопу железничке станице Велика Плана, набавка бр. 19/2017, 

 

Зaoкружити: 

1. зa пoнуђaчa кojи нaступa сaмoстaлнo 

2. зa групу пoнуђaчa у случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe 

 

Изjaвљуjeмo дa зa прeдмeтну jaвну нaбaвку, рaспoлaжeмo нeoпхoдним  
кадровским кaпaцитeтoм, штo пoдрaзумeвa дa испуњaвaмo услoв да: 
у сталном радном односу, односно анагажовано уговором о привремено 
повременим пословима имамо ____дипломирана инжењера са важећом 
личном лиценцом бр. __________ (уписати начин радног ангажовања, број запослених 

инжењера и број лиценце) 
 

Изјава се односи на поступак јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 8: Санација крова пружне деонице ОЦ 
ЗОП Лапово у склопу железничке станице Велика Плана, набавка бр. 19/2017, а у 
смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 

Дaтум:_____________                                                               Пoтпис oвлашћеног лицa: 
 
Meстo:_____________                    ______________________ 

м.п 
 
 

* 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 8 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА И УПОЗНАВАЊУ СА УСЛОВИМА 
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
 
 

 

 

Изјављујемо да смо дана __________ 2017. год. посетили локацију и стекли увид у 
све информације које су неопходне за припрему понуде за Партију 8: Санација 
крова пружне деонице ОЦ ЗОП Лапово у склопу железничке станице Велика 
Плана, јавна набавка бр. 19/2017. 
 
 
Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима за извођење радова и да 
они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве промене у цени. 
 

Датум:_____________                                        _______________________________ 
                                                                                   Име и презиме овлашћеног лица 
 
                                                                            _______________________________ 

                                                                              Потпис овлашћеног лица 
 М.П. (понуђача) 
 
 
 
 
За Наручиоца потврђујемо да је __________________________________________ 
                                                                  (име и презиме представника понуђача) 
дана ___________________године обишао предметну локацију. 
 
      __________________________ 

                                                                                   За Наручиоца 
 
 
Напомена:  
За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан групе 
понуђача. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР82 
 

о извођењу радова санације објеката високоградње, у отвореном поступку 
по партијама, Партија 8: Санација крова пружне деонице ОЦ ЗОП Лапово у 

склопу железничке станице Велика Плана 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 

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

 

 и 
 

2.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
(у даљем тексту: Извођач) 
 
 

Уговорне стране констатују: 
 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15, спровео отворени поступак по партијама, јавне набавке  
бр. -/2017, чији је предмет санација објеката високоградње; 
- да је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, Порталу 
службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници 
Наручиоца; 
- да је Извођач доставио  (заједничку/са подизвођачем) понуду број___________ 
од ______________2017. године, (биће преузето из понуде) која се налази у 
прилогу Уговора и његов је саставни део; 
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број _____________(попуњава 
Наручилац), доделио Извођачу Уговор; 
- да Наручилац овај Уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним 
набавкама. 
 
Предмет Уговора 

Члан 1. 
Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Извођача по 
основу извођења радова на санацији крова пружне деонице ОЦ ЗОП Лапово у 
склопу железничке станице Велика Плана. 
 

Уговорне стране су сагласне да Извођач за Наручиоца својим средствима и 
својом радном снагом изведе радове на санацији крова пружне деонице ОЦ ЗОП 
Лапово у склопу железничке станице Велика Плана, у свему према усвојеној 
понуди Извођача, број ________ од __________2017. године, којa je саставни део 
Уговора. 
 

Извођач ће радове из става 1. овог члана извести са номинованим 
подизвођачима, и то: 
 
 - ___________________________ 
 - ___________________________ 
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Рок за извођење радова   
Члан 2. 

Извођач је дужан да радова на санацији крова пружне деонице ОЦ ЗОП Лапово у 
склопу железничке станице Велика Плана, из члана 1. овог Уговора  изведе у року 
од _______  календарских дана, рачунајући тај рок од дана закључења Уговора. 
 

Извођач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач не 
започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 7 
дана да започне радове, а уколико Извођач ни у накнадном року не започне 
радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију гаранција за за 
добро извршење посла, у целости, као и захтевати од Извођача накнаду штете, до 
износа стварне штете. 
Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум завршетка свих уговорених 
радова 
 

Члан 3. 
Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:  
1. ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;  

2. ванредни догађаји везани за одбрану земље;  

3. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза 
осталих учесника на послу, које ангажује Наручилац;  

4. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач. 
 

Ако наступе околности из тачака 1, 2, 3 и  4 претходног става, Извођач их одмах 
уписује у Грађевински дневник, а у року од 3 дана од настанка узрока доставља у 
писменој форми, уз сагласност Надзорног органа, предлог Наручиоцу за 
продужење уговореног рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да по 
наведеном захтеву донесе одлуку у року од 7 дана од пријема захтева.  
Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине Анекс 
Уговора. 
 

Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима:  
1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су 
настале у време када је био у доцњи;  

2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време 
закључења Уговора. 
 

Цена и начин плаћања 
Члан 4.   

Укупна вредност радова из члана 1.  овог Уговора износи ______________ динара 
без ПДВ-а 
 

(словима:__________________________________________________________), 
 
Укупна вредност радова из члана 1.  овог Уговора износи ______________ динара 
са ПДВ-ом 
 

(словима:__________________________________________________________), 
 
 

Члан 5. 
Наручилац ће уговорену цену радова исплатити Извођачу са матичним бројем 
____________________ ,  на текући рачун бр.___________________________, код 
____________________ банке.  
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Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова и цене дате за паушал 
из Понуде фиксне и да се неће мењати у случају промене цена елемената на 
основу којих су исте формиране.  
 

Наручилац се обавезује да Извођачу исплати уговорену цену из члана 4. Уговора, 
на следећи начин:  
-  вирмански окончаном ситуацијом у року од 45 дана од дана пријема окончане 
ситуације, оверене од стране Надзорног органа. 
 

Члан 6. 
Окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина 
уговорених радова и уговорених јединичних цена, као и цена датих за паушал.  
Окончану ситуацију Извођач испоставља по основу Записника о примопредаји 
радова и коначном обрачуну и подноси по извршеној примопредаји радова и 
потписивању Записника о примопредаји и коначном обрачуну.  
 

Уз окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу, преко 
Надзорног органа:  

1. фотокопије листова Грађевинског дневника за време извођења радова, за 
које се испоставља окончана ситуација, обострано потписане и оверене;  

2. фотокопије листова Грађевинске књиге, за све уговорене и изведене 
позиције приказане у ситуацији, оверене од стране надзорног органа;  

3. бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року.  
 

Окончану ситуацију Извођач доставља Надзорном органу на оверу. Након 
извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом из овог 
члана, Надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на 
оверу и плаћање.  
Уколико Извођач не достави окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана, 
Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна 
документација.  
Уколико Наручилац оспори испостављену ситуацију у делу, дужан је да исплати 
неспорни део ситуације, а спорни део окончане ситуације решиће се договором 
између уговорних страна, односно у свему у складу са одредбама Уговора. 
 

Обавезе Наручиоца 
Члан 7. 

Наручилац се обавезује да: 
    -  омогући Извођачу увид у постојећу документацију и друге  податке којим 
располаже, неопходнe за извођење  свих радова из чл. 1. овог уговора. 
    - обезбеди вршење стручног надзора, у складу са  чланом 153. Закона о 
планирању и изградњи; 
   - у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у 
писменој форми;    
  - формира Комисију за пријем изведених радова на објекту и коначни обрачун и 
да учествује у раду те Комисије. 
  - обезбеди примопредају радова у року од 14 дана од дана пријема обавештења 
Извођача о датуму завршетка радова; 
    - редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове у складу са 
одредбама уговора који дефинишу начин плаћања. 
 

Обавезе Извођача 
Члан 8. 
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Извођач је обавезан да све уговорене радове изведе у складу Законом о 
планирању и изградњи, («Службени гласник РС», бр. 72/2009 и 81/2009-исп. 
64/20110-одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014,145/2014), са Законом о железници („Сл. гласник РС“, 
бр. 45/2013, 91/2015) и Законом о безбедности и интероперабилности („Сл. 
гласник РС“, бр. 104/2013, 66/2015-др. закон 92/2015), а сагласно важећим 
техничким прописима, стандардима и нормативима.  
 

Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се 
да својим средствима и својом радном снагом изведе све уговорене радове.  
 

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све 
предвиђене врсте радова из Понуде, са личним лиценцама одговорног извођача 
радова.  
Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о 
планирању и изградњи.  
У случају потребе за изменом одговорних извођача радова из Понуде, Извођач је 
у обавези да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача 
радова, претходно писмено обавести Наручиоца о разлозима измене и пружи 
доказе о томе да ново-именовани одговорни извођачи радова испуњавају све 
услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да су стално запослени 
или ангажовани уговором о привремено повременим пословима код Извођача. 
Сва решења о именовању одговорних извођача радова представљају саставни 
део Уговора.  
 

Члан 9.  
Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, 
изврши и следеће активности и радове:  

1. води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених 
радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;  

2. отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објектима и 
суседним објектима;  

3. у току извођења радова одржава градилиште уредно и редовно уклања сав 
отпадни материјал;  

4. обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за пријем 
изведених радова на објектима;  

5. отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед и 
пријем изведених радова на објектима, у остављеном року;  

6. учествује у примопредаји објеката и коначном обрачуну изведених радова;  

7. отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни 
обрачун;  

8. на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од 
пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;  

9. по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему 
и све привремене градилишне инсталације;  

10. у складу са Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у 
гарантном року;  

11. изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи. 
 

Извођач је обавезан да обезбеди о свом трошку:  
 

1. видно обележавање градилишта градилишном таблом у року од једног дана 
по увођењу у посао, у сагласности са чланом 152. Закона о планирању и 
изградњи и по упутству Наручиоца;  
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2. услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, 
по свим временским условима;  

3. надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме, у 
току извођења радова;  

4. обезбеђење и чување објеката до њихове примопредаје; 

5. Пројекат изведеног објекта.  
 

Члан 10. 
Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем 
предметних радова.  
Извођач је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и 
Надзорног органа на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, 
те да по тим примедбама отклони недостатке или пропусте, о свом трошку.  
Извођач је дужан да сваких 7 дана, а по потреби и чешће, изврши, заједно са 
Надзорним органом, сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у 
погледу рокова и о томе сачине извештај. Извештај потписују Извођач и Надзорни 
орган, а Извођач га, преко Надзорног органа, доставља Наручиоцу.  
У случају да Извођач не испуњава динамику радова, обавезан је да уведе у рад 
више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 
повећане трошкове или посебну накнаду за то.  
Извођач је дужан да упути Наручиоцу, преко Надзорног органа, писмени захтев за 
евентуално продужење рока за извођење радова, најкасније 7 дана пре истека 
уговореног рока. Надзорни орган, уз захтев Извођача, доставља детаљно 
образложење и мишљење о продужењу рока за извођење радова, у сагласности 
са одредбама Уговора.  
Уколико Извођач упути Наручиоцу захтев за продужење рока, након истека рока из 
претходног става, такав захтев се неће разматрати. 
 

Гаранције за добро извршење посла и за отклањање недостатака у 
гарантном року 

 

Члан 11. 
Извођач ће у моменту потписивања Уговора доставити Наручиоцу блaнкo сoлo 
мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм, кaртoнoм дeпoнoвaних пoтписa и пoтврдoм 
пoслoвнe бaнкe дa је мeницa рeгистрoвaна кoд Нaрoднe бaнкe Србиje у изнoсу oд 
10% (дeсeт пoстo) oд изнoсa врeднoсти Уговора, бeз ПДВ-a,  из члaнa 4. и рoкoм 
вaжeњe 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг рoкa завршетка радова. 
У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, Извођач je у oбaвeзи дa Наручиоцу 
дoстaви нoвo мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa 
дужим oд нoвoутврђeнoг рoкa зa извршeњe пoслa. 
Срeдствa гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa бићe плaтивa Наручиоцу кao 
нaкнaдa зa губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Прoдaвцa дa изврши свoje 
oбaвeзe пo Уговору. 

          
Извођач ће у моменту примопредаје радова доставити Наручиоцу блaнкo сoлo 
мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм за отклањање недостатака у гарантном року у 
износу од 5% од вредности Уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим 
од уговореног гарантног рока, након испостављене окончане ситуације за 
изведене радове. 
 

Уговорна казна 
Члан 12. 

Ако Извођач не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки 
дан закашњења плати Наручиоцу: 
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- уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно на вредност изведених радова са 
закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% (пет процената) 
вредности Уговора. 
 

Делимично извођење радова у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања 
уговорне казне за део неизведених радова. 
 

Ако Извођач једнострано раскине Уговор или изведе радове на начин који битно 
одступа од уговорених одредби по питању квалитета и рокова извођења радова, 
Наручилац има право да депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе 
на наплату.  
 

Гарантни рок 
Члан 13. 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ месеци,  рачунајући од дана 
пријема изведених радова. 

 

Члан 14. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 
изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему 
писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у 
позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго 
правно или физичко лице, на терет Извођача. 
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не 
сноси одговорност. 
 

Раскид Уговора 
Члан 15. 

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

Виша сила 
Члан 16. 

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

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после 
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље 
уговорних страна, као што су: рат,  земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти 
државних органа од утицаја на извршење обавеза. 
 

Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки 
други писани начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају 
извршење уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој 
страни  наступање околности више силе, а која је том околношћу погођена, не 
може се  позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречава слање таквог 
обавештења. 
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За време  трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се 
санкције због неизвршења уговорних обавеза. 

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних 
обавеза и то за   период који по свом трајању одговара трајању настале околности 
и разумног рока отклањања последица тих околности. 

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од 
уговорних страна  задржава право да раскине Уговор.  
 

Решавање спорова   
Члан 17. 

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

 

Измена и допуна Уговора 
Члан 18. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, 
сагласношћу уговорних  страна, закључењем Анекса уз овај Уговор. 
Изузетно од става 1. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине 
Уговор уколико Извођач не изведе радове који су предмет јавне набавке, у 
уговореном року, као ни у накнадном року који му Наручилац одреди. 
 

Остале одредбе 
Члан 19. 

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

 

Члан 20. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања  и издавањем бланко соло 
менице за добро извршење посла, сходно члану 11. овог Уговора. 

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

за ИЗВОЂАЧА                                                  за НАРУЧИОЦА 
 

______________                                                 __________________ 
 
 
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. 
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 9 
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Образац 1 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку санације 
објеката високоградње, у отвореном поступку по партијама, Партија 9: Прикључење 
гунутрашње гасне инсталације на постојећу мрежу у управној згради ЗОП Параћин 
са израдом потребне техничке документације и прибављањем свих пратећих 
сагласности, набавка бр. 19/2017 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача 
 

 
 
 

Адреса понуђача 
 

 
 
 

Матични број понуђача 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ) 

 

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

Врста-величина правног лица (заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

Име особе за контакт 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail) 
 

 

Телефон 
 

 
 
 

Телефакс 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

 
 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

 
1) 

Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

2) Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 Име особе за контакт  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

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

1) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 



Јавна набавка одржавања објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, набавка бр. 19/2017 
214/245 

 
Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
 Врста-величина правног лица 

(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је 
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који 
је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Прикључење гунутрашње гасне инсталације 
на постојећу мрежу у управној згради ЗОП Параћин са израдом потребне 
техничке документације и прибављањем свих пратећих сагласности 

Укупна понуђена цена,  РСД без ПДВ-а  
 
 

Укупна понуђена цена, РСД са ПДВ-ом 
 

Рок и начин плаћања  
/од дана пријема окончане ситуације/ 

Вирмански, у року од 45 дана 

 
Рок за израду техничке документације 
/од дана закључења уговора, 
максимално 10 календарских дана  
 
 
Рок извођења радова 
/од дана закључења уговора, 
максимално 90 календарских дана / 
 
 

__________календарских дана 
 

 
 
 

__________календарских дана 
 
 

Гарантни период 
/од дана пријема објекта/ 

______________месеци 

Рок важења понуде  
/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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Јавна набавка одржавања објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, набавка бр. 19/2017 
216/245 

 
 

Образац 2 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
за јавну набавку санације објеката високоградње, у отвореном поступку по 
партијама, Партија 9: Прикључење унутрашње гасне инсталације на 
постојећу мрежу у управној згради ЗОП Параћин са израдом потребне 
техничке документације и прибављањем свих пратећих сагласности, 
набавка бр. 19/2017 

 

Р. 
бroj 

Пoзициja рaдoвa 
Jeд. 
мeрe 

Koл. 

Јед. 
цена, 
РСД 
без 

ПДВ-а 

Јед. 
цена, 
РСД 
са 

ПДВ-
ом 

Укупна 
цена, 

РСД без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена, 

РСД са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7(4х5) 8(4х6) 

I ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СА ПРИБАВЉАЊЕМ САГЛАСНОСТИ 

1 

 
Израда пројектне-техничке 
документације у складу са 
Законом о планирању и 
изградњи, а на основу свих 
потребних сагласности и 
дозвола: 

- Израда Главног пројекта  
гасне котларнице–машински 
део; 

- израда Главног пројекта  
гасне котларнице –  
грађевински део;

 

- израда Главног пројекта  
гасне котларнице – електро  
део; 
- израда Против пожарног 
пројекта гасне котларнице; 

- Техничка контрола пројектне 
документације; 

-Све остало што је неопходно 
 за извођење радова

 

паушал 
 

    

2 

Прибављање сагласности: 
Сагласност ППЗ службе 
Сагласност Србија гаса 
Урбанистички услови, 
локацијска и грађевинска 
дозвола, 

- све остале потребне 
трошкове 

паушал 
 

    

УКУПНO ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:   

    II РАДОВИ НА ПРИКЉУЧЕЊУ УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ НА  ПОСТОЈЕЋУ 
МРЕЖУ  

1 

Радови на изградњи гасне 
инсталације и повезивању 
исте на постојећи систем 
централног грејања у  
свему према израђеној  
пројектно-техничкој 
документацији 

паушал 
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УКУПНO РАДОВИ НА ПРИКЉУЧЕЊУ УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ  
ИНСТАЛАЦИЈЕ НА  ПОСТОЈЕЋУ МРЕЖУ 

  

УКУПНO, БЕЗ ПДВ-А  

УКУПНO, СА ПДВ-ОМ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Упутство за попуњавање обрасца:  
 

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

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

 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

 у колону 7. уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-а, као производ 
количине и јединичне цене  (4х5); 

 у колону 8. Уписати колико износи укупна вредност са ПДВ-ом, као производ 
количине и јединичне цене (4х6). 

 у колону "Укупно,без ПДВ-а"  уписати укупну вредност набавке,без ПДВ-а 
 у колону "Укупно,са ПДВ-ом"  уписати укупну вредност набавке,са ПДВ-ом 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У   
 
 
 
М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 
ЛИЦА 

 
 

 
дана 
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                                                           Образац 3 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, 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. Закона о јавним набавкама,  
 
_________________________________________________________________,  

(Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
отвореном поступку јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 9: Прикључење унутрашње гасне 
инсталације на постојећу мрежу у управној згради ЗОП Параћин са израдом 
потребне техничке документације и прибављањем свих пратећих 
сагласности, набавка бр. 19/2017, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

 

  

 

 

 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке 
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 
 
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 
 

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

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 9: Прикључење унутрашње 
гасне инсталације на постојећу мрежу у управној згради ЗОП Параћин са 
израдом потребне техничке документације и прибављањем свих пратећих 
сагласности, набавка бр. 19/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 

 
1)Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2)Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
3)Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

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

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
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Образац 6 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке санације објеката високоградње, 
у отвореном поступку по партијама, Партија 9: Прикључење унутрашње 
гасне инсталације на постојећу мрежу у управној згради ЗОП Параћин са 
израдом потребне техничке документације и прибављањем свих пратећих 
сагласности, набавка бр. 19/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 

 
1)Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
3)Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
4)Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

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

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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 Образац 7 

 
 

ИЗJAВA O НEOПХOДНOM КАДРОВСКОМ КAПAЦИTETУ 
за јавну набавку санације објеката високоградње, у отвореном поступку по 
партијама, Партија 9: Прикључење унутрашње гасне инсталације на 
постојећу мрежу у управној згради ЗОП Параћин са израдом потребне 
техничке документације и прибављањем свих пратећих сагласности, 
набавка бр. 19/2017 

 

Зaoкружити: 

1. зa пoнуђaчa кojи нaступa сaмoстaлнo 

2. зa групу пoнуђaчa у случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe 

 

Изjaвљуjeмo дa зa прeдмeтну jaвну нaбaвку, рaспoлaжeмo нeoпхoдним  
кадровским кaпaцитeтoм, штo пoдрaзумeвa дa испуњaвaмo услoв да: 
у сталном радном односу, односно анагажовано уговором о привремено 
повременим пословима имамо ____дипломирана инжењера са важећом 
личном лиценцом бр. __________(уписати начин радног ангажовања, број запослених 

инжењера и број лиценце). 
 

Изјава се односи на поступак јавне набавке санације објеката високоградње, у 
отвореном поступку по партијама, Партија 9: Прикључење унутрашње гасне 
инсталације на постојећу мрежу у управној згради ЗОП Параћин са израдом 
потребне техничке документације и прибављањем свих пратећих сагласности, 
набавка бр. 19/2017, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 

Дaтум:_____________                                                               Пoтпис oвлашћеног лицa: 
 
Meстo:_____________                    ______________________ 

м.п 
 
 

* 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 8 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА И УПОЗНАВАЊУ СА УСЛОВИМА 
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
 

 

Изјављујемо да смо дана __________ 2017. год. посетили локацију и стекли увид у 
све информације које су неопходне за припрему понуде за Партију 9: Прикључење 
унутрашње гасне инсталације на постојећу мрежу у управној згради ЗОП Параћин 
са израдом потребне техничке документације и прибављањем свих пратећих 
сагласности, јавна набавка бр. 19/2017. 
 
Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима за извођење радова и да 
они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве промене у цени. 
 
 
 
 

Датум:_____________                                        _______________________________ 
                                                                                   Име и презиме овлашћеног лица 
 
                                                                            _______________________________ 

                                                                              Потпис овлашћеног лица 
 М.П. (понуђача) 
 
 
 
За Наручиоца потврђујемо да је __________________________________________ 
                                                                  (име и презиме представника понуђача) 
дана ___________________године обишао предметну локацију. 
 
 
      __________________________ 

                                                                                   За Наручиоца 
 
 
 
Напомена:  
За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан групе 
понуђача. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР 
 

о извођењу радова  на  прикључењу унутрашње гасне инсталације на 
постојећу мрежу у управној згради ЗОП Параћин са израдом потребне 
техничке документације и прибављањем свих пратећих сагласности 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

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

 

 и 
 

2.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
(у даљем тексту: Извођач) 
 
 
 
 

Уговорне стране констатују: 
 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15, спровео отворени поступак по партијама, јавне набавке  
бр. 19/2017, чији је предмет санација објеката високоградње; 
- да је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, Порталу 
службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници 
Наручиоца; 
- да је Извођач доставио  (заједничку/са подизвођачем) понуду број___________  
о0д ___________2017. године (биће преузето из понуде) која се налази у прилогу 
Уговора и његов је саставни део; 
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број 
_____________од__________2017, године (попуњава Наручилац), доделио 
Извођачу Уговор; 
- да Наручилац овај Уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним 
набавкама. 
 
Предмет Уговора 

Члан 1. 
Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Извођача по 
основу извођења радова на прикључење унутрашње гасне инсталације на 
постојећу мрежу у управној згради ЗОП Параћин са израдом потребне техничке 
документације и прибављањем свих пратећих сагласности. 
 

Уговорне стране су сагласне да Извођач за Наручиоца, својим средствима и 
својом радном снагом, изради потребну пројектно-техничку документацију 
адаптације унутрашње гасне инсталације и прикључења ове инсталације на 
постојеће инсталације централног грејања, прибави све пратеће сагласности  и 
према пројектно-техничкој документацији изведе радове на прикључење 
унутрашње гасне инсталације на постојеће инсталације централног грејања у 
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управној згради Секција ЗОП Параћин, у свему према усвојеној понуди Извођача, 
број ______ од _______2017. године, којa je саставни део Уговора. 
 

 

 
 
 

Извођач ће радове из става 1. овог члана извести са номинованим 
подизвођачима, и то: 
 - ___________________________ 
 - ___________________________ 
 
Рок за извођење радова   

Члан 2. 
Извођач ће  израду техничке документације извршити у року од  
_____календарских дана, рачунајући од дана закључења Уговора. 

 

Извођач је дужан да радове на прикључење унутрашње гасне инсталације на 
постојећу мрежу у управној згради ЗОП Параћин, са израдом потребне техничке 
документације и прибављањем свих пратећих сагласности, изведе у року од 
_______  календарских дана, рачунајући тај рок од дана закључења Уговора. 
 

Извођач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач не 
започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 7 
дана да започне радове, а уколико Извођач ни у накнадном року не започне 
радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију гаранција за за 
добро извршење посла, у целости, као и захтевати од Извођача накнаду штете, до 
износа стварне штете. 
 

Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум завршетка свих уговорених 
радова. 
 

Члан 3. 
Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:  
1. ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;  

2. ванредни догађаји везани за одбрану земље;  

3. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза 

    осталих учесника на послу, које ангажује Наручилац;  

4. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 

    Извођач. 
 

Ако наступе околности из тачака 1, 2, 3 и  4 претходног става, Извођач их одмах 
уписује у Грађевински дневник, а у року од 3 дана од настанка узрока доставља у 
писменој форми, уз сагласност Надзорног органа, предлог Наручиоцу за 
продужење уговореног рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да по 
наведеном захтеву донесе одлуку у року од 7 дана од пријема захтева.  
Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине Анекс 
уговора. 
 

Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима:  
1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су 
настале у време када је био у доцњи;  

2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време 
закључења Уговора. 
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Цена и начин плаћања 
Члан 4.   

Укупна вредност радова на прикључењу унутрашње гасне инсталације на 
постојећу мрежу у управној згради ЗОП Параћин са израдом потребне техничке 
документације и прибављањем свих пратећих сагласности, из члана 1.  овог 
Уговора износи .______________ динара без ПДВ-а 
 

(словима:__________________________________________________________), 
 
Укупна вредност радова из члана 1.  овог Уговора износи ______________ динара 
са ПДВ-ом 
 

(словима:__________________________________________________________), 
 
 

Члан 5. 
Наручилац ће уговорену цену радова исплатити Извођачу са матичним бројем 
____________________ ,  на текући рачун бр.___________________________, код 
____________________ банке.  
 

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова и цене дате за паушал 
из Понуде фиксне и да се неће мењати у случају промене цена елемената на 
основу којих су исте формиране.  
 

Наручилац се обавезује да Извођачу исплати уговорену цену из члана 4. Уговора, 
на следећи начин:  
-  вирмански окончаном ситуацијом у року од 45 дана од дана пријема окончане 
ситуације, оверене од стране Надзорног органа. 
 

Члан 6. 
Окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина 
уговорених радова и уговорених јединичних цена, као и цена датих за паушал.  
Окончану ситуацију Извођач испоставља по основу Записника о примопредаји 
радова и коначном обрачуну и подноси по извршеној примопредаји радова и 
потписивању Записника о примопредаји и коначном обрачуну.  
 

Уз окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу, преко 
Надзорног органа:  

1. фотокопије листова Грађевинског дневника за време извођења радова, за 
које се испоставља окончана ситуација, обострано потписане и оверене;  

2. фотокопије листова Грађевинске књиге, за све уговорене и изведене 
позиције приказане у ситуацији, оверене од стране надзорног органа;  

3. бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року.  
 

Окончану ситуацију Извођач доставља Надзорном органу на оверу. Након 
извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом из овог 
члана, Надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на 
оверу и плаћање.  
Уколико Извођач не достави окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана, 
Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна 
документација.  
Уколико Наручилац оспори испостављену ситуацију у делу, дужан је да исплати 
неспорни део ситуације, а спорни део окончане ситуације решиће се договором 
између уговорних страна, односно у свему у складу са одредбама Уговора. 
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Обавезе Наручиоца 
Члан 7. 

Наручилац се обавезује да: 
 

    -  омогући Извођачу преглед гасних инсталација, стави на увид сву постојећу 
документацију и друге  податке којим располаже, неопходнe за извођење  свих 
радова из чл. 1. овог Уговора; 
   - сарађује са Извођачем око изради пројекто-техничке документације и 
прибављања дозвола и сагласности; 
    - обезбеди вршење стручног надзора, у складу са  чланом 153. Закона о 
планирању и изградњи; 
   - у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у 
писменој форми;    
  - формира Комисију за пријем изведених радова на објекту и коначни обрачун и 
да учествује у раду те Комисије. 
  - обезбеди примопредају радова у року од 14 дана од дана пријема обавештења 
Извођача о датуму завршетка радова; 
    - редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове у складу са 
одредбама уговора који дефинишу начин плаћања. 

 

Обавезе Извођача 
Члан 8. 

Извођач је обавезан да све уговорене радове изведе у складу Законом о 
планирању и изградњи, («Службени гласник РС», бр. 72/2009 и 81/2009-исп. 
64/20110-одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014,145/2014), са Законом о железници („Сл. гласник РС“, 
бр45/2013, 91/2015) и Законом о безбедности и интероперабилности („Сл. гласник 
РС“, бр. 104/2013, 66/2015-др. закон 92/2015), а сагласно важећим техничким 
прописима, стандардима и нормативима.  
 

Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се 
да својим средствима и својом радном снагом изведе све уговорене радове.  
 

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све 
предвиђене врсте радова из Понуде, са личним лиценцама одговорног извођача 
радова.  
Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о 
планирању и изградњи.  
У случају потребе за изменом одговорних извођача радова из Понуде, Извођач је 
у обавези да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача 
радова, претходно писмено обавести Наручиоца о разлозима измене и пружи 
доказе о томе да ново-именовани одговорни извођачи радова испуњавају све 
услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да су стално запослени 
или ангажовани уговором о делу код Извођача. Сва решења о именовању 
одговорних извођача радова представљају саставни део Уговора.  
 

Члан 9.  
Извођач је дужан да за наставак  започетих радова на објекту управне зграде 
Секције ЗОП Параћин, у складу са Законом о планирању и изградњи,  изради 
пројектно-техничку документацију за машински, грађевински и електро део, 
противпожарни пројекат и за исте прибави потребне сагласности. Осим израде 
пројектно-техничке документације, потребно је према истој извести потребне 
грађевинске, електро-техничке и машинске радове. 
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Пројектно-техничка документација  мора да садржи: 

- пројекат гасне котларнице – машински део 
- пројекат гасне котларнице – грађевински део 
- пројекат гасне котларнице – електро део 
- Против пожарни пројекат гасне котларнице 
- Техничку контролу пројектне документације 
- Све остало што је неопходно за извођење радова 

 

Уз документацију обавезно је и прикупљање одговарајућих сагласности 
- Сагласност ППЗ службе 
- Сагласност Србија гаса 
- Урбанистички услови, локацијска и грађевинска дозвола 
- све остале потребне трошкове 

 

Пре израде техничке  документације, Извођач је дужан да у подрумским 
просторијама котларнице прегледа оба гасна  котла (по 44kW), изврши њихову 
дефектажу, дефинише пројектно – техничком документацијом могућност поправке 
и сервисирања, како би се исти користили за грејање или је неопходна набавка и 
уградња нових.   

 

Извођач је дужан  и да: 
1. води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених 
радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;  

2. отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објектима и 
суседним објектима;  

3. у току извођења радова одржава градилиште уредно и редовно уклања сав 
отпадни материјал;  

4. обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за пријем 
изведених радова на објектима;  

5. отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед и 
пријем изведених радова на објектима, у остављеном року;  

6. учествује у примопредаји објеката и коначном обрачуну изведених радова;  

7. отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни 
обрачун;  

8. на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од 
пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;  

9. по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему 
и све привремене градилишне инсталације;  

10. у складу са Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у 
гарантном року;  

11. изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи. 
  

Извођач је обавезан да обезбеди о свом трошку:  
 

1. видно обележавање градилишта градилишном таблом у року од једног дана 
по увођењу у посао, у сагласности са чланом 152. Закона о планирању и 
изградњи и по упутству Наручиоца;  

2. услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, 
по свим временским условима;  

3. надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме, у 
току извођења радова;  
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4. обезбеђење и чување објеката до њихове примопредаје; 

5. Пројекат изведеног објекта.  
 
 

 

Члан 10. 
Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем 
предметних радова.  
Извођач је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и 
Надзорног органа на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, 
те да по тим примедбама отклони недостатке или пропусте, о свом трошку.  
Извођач је дужан да сваких 7 дана, а по потреби и чешће, изврши, заједно са 
Надзорним органом, сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у 
погледу рокова и о томе сачине извештај. Извештај потписују Извођач и Надзорни 
орган, а Извођач га, преко Надзорног органа, доставља Наручиоцу.  
У случају да Извођач не испуњава динамику радова, обавезан је да уведе у рад 
више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 
повећане трошкове или посебну накнаду за то.  
Извођач је дужан да упути Наручиоцу, преко Надзорног органа, писмени захтев за 
евентуално продужење рока за извођење радова, најкасније 7 дана пре истека 
уговореног рока. Надзорни орган, уз захтев Извођача, доставља детаљно 
образложење и мишљење о продужењу рока за извођење радова, у сагласности 
са одредбама Уговора.  
Уколико Извођач упути Наручиоцу захтев за продужење рока, након истека рока из 
претходног става, такав захтев се неће разматрати. 
 

Гаранције за добро извршење посла и за отклањање недостатака у 
гарантном року 

 

Члан 11. 
Извођач ће у моменту потписивања Уговора доставити Наручиоцу блaнкo сoлo 
мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм, кaртoнoм дeпoнoвaних пoтписa и пoтврдoм 
пoслoвнe бaнкe дa је мeницa рeгистрoвaна кoд Нaрoднe бaнкe Србиje у изнoсу oд 
10% (дeсeт пoстo) oд изнoсa врeднoсти Уговора, бeз ПДВ-a,  из члaнa 4. и рoкoм 
вaжeњe 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг рoкa завршетка радова. 
У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, Извођач je у oбaвeзи дa Наручиоцу 
дoстaви нoвo мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa 
дужим oд нoвoутврђeнoг рoкa зa извршeњe пoслa. 
Срeдствa гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa бићe плaтивa Наручиоцу кao 
нaкнaдa зa губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Извођача дa извши свoje 
oбaвeзe пo Уговору. 

          
Извођач ће у моменту примопредаје радова доставити Наручиоцу блaнкo сoлo 
мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм за отклањање недостатака у гарантном року у 
износу од 5% од вредности Уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим 
од уговореног гарантног рока, након испостављене окончане ситуације за 
изведене радове. 
 

Уговорна казна 
Члан 12. 

Ако Извођач не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки 
дан закашњења плати Наручиоцу: 
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- уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно на вредност изведених радова са 
закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% (пет процената) 
вредности Уговора. 
 
Делимично извођење радова у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања 
уговорне казне за део неизведених радова. 
 

Ако Извођач једнострано раскине Уговор или изведе радове на начин који битно 
одступа од уговорених одредби по питању квалитета и рокова извођења радова, 
Наручилац има право да депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе 
на наплату.  
 

Гарантни рок 
Члан 13. 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ месеци,  рачунајући од дана 
пријема изведених радова. 

 

Члан 14. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 
изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему 
писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у 
позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго 
правно или физичко лице, на терет Извођача. 
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не 
сноси одговорност. 
 

Раскид Уговора 
Члан 15. 

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

Виша сила 
Члан 16. 

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

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после 
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље 
уговорних страна, као што су: рат,  земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти 
државних органа од утицаја на извршење обавеза. 
 

Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки 
други писани начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају 
извршење уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој 
страни  наступање околности више силе, а која је том околношћу погођена, не 
може се  позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречава слање таквог 
обавештења. 
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За време  трајања више силе обавезе из уговора мирују и не примењују се 
санкције због неизвршења уговорних обавеза. 

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних 
обавеза и то за   период који по свом трајању одговара трајању настале околности 
и разумног рока отклањања последица тих околности. 

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од 
уговорних страна  задржава право да раскине Уговор.  
 

Решавање спорова   
Члан 17. 

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

 

Измена и допуна Уговора 
Члан 18. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, 
сагласношћу уговорних  страна, закључењем Анекса уз овај Уговор. 
Изузетно од става 1. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине 
Уговор уколико Извођач не изведе радове који су предмет јавне набавке, у 
уговореном року, као ни у накнадном року који му Наручилац одреди. 
 

Остале одредбе 
Члан 19. 

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

 

Члан 20. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања  и издавањем бланко соло 
менице за добро извршење посла, сходно члану 11. овог Уговора. 

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

за ИЗВОЂАЧА                                                  за НАРУЧИОЦА 
 

______________                                                 __________________ 
                                                       
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. 
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VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

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“ а.д., 
Београд, ул. Немањина 6, соба 391, I спрат, са назнаком: ,,Понуда за јавну 
набавку одржавања објеката високоградње, у отвореном поступку, за 
партију/е________, за набавку број 19/2017- НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 07.08.2017. године до 11.00 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. Неблаговремену понуду наручилац ће 
по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 
поднета неблаговремено.  
 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока 
за подношење понуда, односно дана 07.08.2017. године у 11.30 часова и то на 
адреси Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. 
Немањина 6, соба 349, I спрат. 
 

Понуда мора да садржи (за сваку од партија за које се подноси понуда): 
 

- Образац понуде  
Понуђач је обавезан да достави Образац понуде, попуњен, оверен печатом и 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени.  
 

Понуђач обавезно наводи начин подношења понуде и уписује податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача и  попуњава 
табелу 3. - Подаци о подизвођачу. У случају подношења понуде са већим бројем 
подизвођача, табела се копира и доставља за сваког подизвођача. 
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Табелу 4 „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, 
наведени образац се копира у довољном броју примерака, попуњава и доставља 
за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 

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

случају било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од 

стране овлашћеног лица понуђача. 
 

Образац структуре цене, попуњен, оверен печатом и потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац потпишу и печатом овере сви понуђачи 

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

који ће потписати и печатом  оверити образац. 
 

 Образац трошкова понуде, може да достави понуђач  
Напомена: На основу члана 88. ЗЈН („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Уколико  понуђач  као саставни  део  понуде  достави  попуњен, потписан и 
печатом оверен  (од стране  овлашћеног лица  понуђача) образац  X (Образац 
трошкова припреме понуде) сматра се да је понуђач поставио Захтев за 
надокнаду трошкова припреме понуде, а који (Захтев) ће бити уважен,  односно 
наручилац ће бити дужан надокнадити напред наведене трошкове у случају 
обуставе јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тј. наручилац ће 
понуђачу надокнадити трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у 
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 
својој понуди. 
 

 Образац изјаве о независној понуди, попуњен, оверен печатом и 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава 

сваки од чланова групе понуђача. 
 

 Образац изјаве о неопходном кадровском капацитету, попуњен, оверен  
печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, са копијом личне 
лиценце, потврдом ИКС о важењу исте. 

 

 Образац  изјаве понуђача о обиласку објекта и упознавању са 
условима извођења радова. 
 

 Модел уговора, попуњен, печатиран и потписан од стране овлашћеног 
лица понуђача.  
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, споразум о заједничком извршењу 
јавне набавке садржаће и податак о понуђачу који ће у име групе понуђача 
потписати и печатом оверити Модел уговора. 

 

 Бланко соло меницу за озбиљност понуде, са меничним писмом-
овлашћењем (по моделу у прилогу), картоном депонованих потписа и 
потврдом о регистрацији менице  
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ за озбиљност понуде 
за Партију  __ 

Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2017. године 

ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________         М.П. 
 

ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ  
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платог промета, 
ДУЖНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ:_____________________________________________ 
Седиште/адреса: _________________________________________ 
Матични број: ___________________________________________ 
ПИБ:   __________________________________________________ 
Текући рачун: ___________________________________________ 
Код банке: ______________________________________________ 
 

И  З  Д  А  Ј  Е  
КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: ______________________________ 
Седиште/адреса: ________________________________________ 
Текући рачун:____________________ 
Матични број: ______________  ПИБ: ______________________ 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  
За корисника бланко, соло менице  

Предајемо Вам бланко соло меницу и то, бр. ___________  , овлашћујемо 
________________________________, као Повериоца, да предату меницу може 
попунити на износ 

1. меница - 5% од вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ __________ 
динара, у сврху гаранције за озбиљност понуде са роком важења 30 дана 
дуже од предвиђеног рока важења понуде. 

Овлашћује се ____________________________ као Поверилац, да у складу са 
одредбама наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и 
неопозиво, на први позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату 
на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца - 
______________________________. 
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да 
наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо 
ове банке да поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због 
евентуалног недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања 
редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима 
донетим на основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права 
на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по 
основу обавеза из предмета.  
Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена 
овлашћених лица за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање 
средствима Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања 
нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за 
правни промет. 
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3.    ПАРТИЈЕ                                                                                                  
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 
обухвати најмање једну целокупну партију. 
 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну 
набавку или само на одређене партије. 
 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити 
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
 

Докази из чл. 75. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више 
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу 
бити достављени у једном примерку за све партије. 
 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. 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., Сектор за набавке и централна стоваришта, 11000 
Београд, Немањина 6, соба 391 I спрат, са назнаком: 
 

„Измена понуде за јавну набавку одржавања објеката високоградње, за 
партију/е_____ набавка број 19/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или 
 

„Допуна понуде за јавну набавку одржавања објеката високоградње, за 
партију/е_____ набавка број 19/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или 
 

„Опозив понуде за јавну набавку одржавања објеката високоградње, за 
партију/е_____ набавка број 19/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или 
 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку одржавања објеката 
високоградње, за партију/е_____  набавка број 19/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин 
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи 
од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI). 
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. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. 
тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

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

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

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

Начин и рок плаћања: у складу са Законом о роковима измирења новчаних У 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/2012), наручилац ће извршити 
плаћање, одложено, у року од 45 дана од дана пријема окончане ситуације, 
оверене одстране надзорног органа. 
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Понуда понуђача који буде захтевао авансно плаћање, биће оцењена као 
неприхватљива. 
 

Наручилац за ову јавну набавку тражи као средства финансијског обезбеђења 
бланко соло менице. 
 

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун Извођача. 
 

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. 
 

9.3. Захтеви у погледу рока за извођење радова)  

 

Партија 1: 30 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 2: 30 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 3: 60 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 4: 30 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 5: 60 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 6: 60 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 7: 60 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 8: 30 календарских дана од дана закључења уговора 

Партија 9: 90 календарских дана од дана закључења уговора. 

                   Рок за израду техничке документације је 10 календарских дана 
                   рачунајући од дана закључења уговора. 
 

9.4. Обилазак локације 
 

Понуђач је у обавези да уз претходну најаву изврши обилазак локације на којој ће 
се изводити радови. Најава се врши најкраће дан раније пре обиласка , и то на 
телефон: 
 

Партија 1: Љиљана Милојевић 063/ 87 23 007 

Партија 2: Зоран Татић, тел. 0230/ 71 088; 

Партија 3; 6; 8 и 9: Славољуб Симић /Миленко Joвановић, тел. 035/563 609,  

Партија 4 и 5: Снежана Ђајић, тел: 014/226-990 

Партија 7: Саша Крстин 064/845-2012 

Приликом обиласка локације понуђачу ће на Обрасцу бр. 8-Изјава о обиласлку 
објекта, представник наручиоца, својим потписом оверити да је извршио обилазак 
локације извођења радова. 
 

Понуђач је у обавези да овако оверену и попуњену изјаву достави уз понуду. 
 

Понуда која не садржи  Образац 8 биће одбијена као неприхватљива. 
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9.5. Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Гарантни рок за изведене радове, за сваку од партија, не може бити краћи од 2 
године од дана пријема изведених радова, а безбедност и стабилност објекта 10 
година. 
Гарантни рок почиње да тече од дана када је записнички констатован 
квалитативни пријем радова или добијена употребна дозвола за коришћење за 
објекте инфраструктуре и њихове уређаје и опрему. 
 

9.6. Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, 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. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и цена испоруке. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима. 
 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
 

I Понуђач је дужан да достави (у понуди, за сваку од партија за коју подноси 
понуду) 
 

 Бланко соло меницу за озбиљност понуде  
 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко 

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

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

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

оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне 

вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 

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

меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је минимум 90 дана од дана 

отварања понуда.  

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока 

за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је 

додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме 
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је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у 

складу са захтевима из конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах 

по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 

II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 

1) Изабрани понуђач се обавезује да у моменту закључења уговора    преда 
наручиоцу бланко соло меницу  за добро извршење посла, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо (по моделу у прилогу), са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности Уговора  без ПДВ-а и рoкoм вaжeњe 30 дaнa дужим oд 
угoвoрeнoг рoкa испoрукe. 
 

У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, Прoдaвaц je у oбaвeзи дa 
Наручиоцу дoстaви нoвo мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 
30 дaнa дужим oд нoвoутврђeнoг рoкa зa дoбрo извршeњe пoслa. 
Срeдствa гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa бићe плaтивa Наручиоцу кao 
нaкнaдa зa губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Прoдaвцa дa извши свoje 
oбaвeзe пo уговору. 
 
2) Изабрани понуђач се обавезује да у моменту примопредаје радова преда 
наручиоцу бланко соло меницу  за отклањање недостатака у гарантном року, 
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо (по моделу у прилогу), са назначеним износом од 
5% од укупне вредности Уговора  без ПДВ-а и рoкoм вaжeњe 30 дaнa дужим oд 
угoвoрeнoг гарантног рока. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ за добро извршење посла за 

Партију _____ 

Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2017. године 

ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________    М.П. 
 
ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ  
 
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платог промета, 
ДУЖНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ:_________________________________________ 
_______________________________________________ 
Седиште/адреса: ________________________________ 
Матични број: __________________________________ 
ПИБ:   ________________________________________ 
Текући рачун: __________________________________ 
Код банке: _____________________________________ 
 
И  З  Д  А  Ј  Е  
КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: ______________________________ 
Седиште/адреса: ________________________________________ 
Текући рачун:____________________ 
Матични број: ______________  ПИБ: ______________________ 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  
За корисника бланко, соло менице  

Предајемо Вам бланко соло меницу и то, бр. ___________  , овлашћујемо 
________________________________, као Повериоца, да предату меницу може попунити 
на износ 

1. меница - 10% од вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ __________ 
динара, у сврху гаранције за добро извршење посла са роком важења 30 дана 
дуже од предвиђеног рока важења понуде. 

Овлашћује се ____________________________ као Поверилац, да у складу са одредбама 

наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и неопозиво, на први 

позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет рачуна Дужника код 

банке, а у корист рачуна Повериоца - ______________________________. 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату 

изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да 

поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног 

недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са 

рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог 

закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање 

налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.  

Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених лица 

за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника, 

промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од 

стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ за отклањање недостатака 

у гарантном року за Партију _____ 

 

Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2017. године 

ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________    М.П. 
 
ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ  
 
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платог промета, 
 
ДУЖНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ:_________________________________________ 
_______________________________________________ 
Седиште/адреса: ________________________________ 
Матични број: __________________________________ 
ПИБ:   ________________________________________ 
Текући рачун: __________________________________ 
Код банке: _____________________________________ 
 
И  З  Д  А  Ј  Е  
КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: ______________________________ 
Седиште/адреса: ________________________________________ 
Текући рачун:____________________ 
Матични број: ______________  ПИБ: ______________________ 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  
За корисника бланко, соло менице  

Предајемо Вам бланко соло меницу и то, бр. ___________  , овлашћујемо 
________________________________, као Повериоца, да предату меницу може попунити 
на износ 

1. меница - 5% од вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ __________ 
динара, у сврху отклањање недостатака у гарнтном року  са роком важења 30 
дана дуже од уговореног гарантног рока. 

Овлашћује се ____________________________ као Поверилац, да у складу са одредбама 

наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и неопозиво, на први 

позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет рачуна Дужника код 

банке, а у корист рачуна Повериоца - ______________________________. 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату 

изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да 

поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног 

недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са 

рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог 

закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање 

налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.  

Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених лица 

за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника, 

промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од 

стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 

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

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 391, I спрат, електронске поште на 
e-mail nabavka@infrazs.rs или факсом на број 011/3620094, 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.  
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.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр. 19/2017“. 
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:  

- 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. 

 

14. 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. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 
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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.  
 

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку 
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 
наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у 
даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail nabavka@infra.zs, факсом на број 011/3620094 или 
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 
уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана 
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или 
одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
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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; „Инфраструктура железнице Србије“ад; јавна набавка 19/2017; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе наведене под тачком 1, или  
 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), 
за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  
 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код  
 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 


