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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку 
мале вредности услуге техничког прегледа у оквиру пројекта Анекс 2.2 
Реконструкција „Јужних деоница“ у укупној дужини од 46.497 m на Коридору X, 
набавка бр. 87/2016 
 
 
Измена и допуна 1: На страни 27/57 конкурсне документације, у Одељку 2. Рок 
за извршење услуге, стоји: 
 

Рок за пружање услуге техничког прегледа не може бити дужи од 30 дана од дана 
достављања обавештења од стране Наручиоца да су завршени сви радови на 
реконструкцији деоница пруге, којe су предмет услуге техничког прегледа. 
Технички преглед се може обавити и сукцесивно, уколико Наручилац услуге достави 
обавештење из претходног става за појединачни објекат. 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
  
Рок за пружање услуге техничког прегледа не може бити дужи од 30 дана од дана 
достављања обавештења од стране Наручиоца да су завршени сви радови на 
реконструкцији деоница пруге, којe су предмет услуге техничког прегледа. 
Технички преглед се може обавити и сукцесивно, уколико Наручилац услуге достави 
обавештење из претходног става за појединачни објекат. 

Изабрани Пружалац услуге дужан је да започне вршење техничке контроле одмах по 
достављању обавештења од стране Наручиоца да су завршени радови на 
реконструкцији деонице која је предмет техничког прегледа а да заврши пружање 
услуге  достављањем Извештаја који поред Записника садржи и предлог Комисије за 
технички преглед да је објекат подобан за употребу и да се за исти може издати 
употребна дозвола.      
 

Измена и допуна 2: На страни 28/57 конкурсне документације, у Одељку III 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 и 76. ЗАКОНА  О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА, стоји: 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 
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документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин 
дефинисан у наредној табели, и то:  

 

Р. 

бр. 
ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. Пословни капацитет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у 

поглављу V ове конкурсне 

документације), којом 

понуђач под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за 

учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 76. ЗЈН, 

дефинисане овом 

конкурсном документацијом. 

 

 Да је у периоду од 5 (пет) година  пре 
објављивања Позива за подношење понуда (2011-
2015. година), извршио услугу техничког прегледа 
железничких саобраћајница 

2. Кадровски капацитет 

 Да понуђач испуњава услове у погледу кадровских 

капацитета за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, тј. да има у сваком моменту на 

располагању одговорне извршиоце, носиоце 

личних лиценци, и то: 

- 312 - одговорни пројектант објеката нискоградње 

или 

315 - одговорни пројектант саобраћајница 

или 

412 - одговорни извођач радова грађевинских 

конструкција и грађевинско занатских радова на 

објектима нискоградње 

или 

415 - одговорни извођач радова саобраћајница; 

- 310 - одговорни пројектант грађевинских 

конструкција објеката високоградње и нискоградње 

или 

410 - одговорни извођач радова грађевинских 

конструкција и грађевинско-занатских радова на 

објектима високоградње, нискоградње и 

хидроградње;  

- 350 - одговорни пројектант електроенергетских 

инсталација ниског и средњег напона 

или 

450 - одговорни извођач радова 

електроенергетских инсталација ниског и средњег 

напона;  

- 353 - одговорни пројектант телекомуникационих 

мрежа и система  

или 

453 - одговорни извођач радова 

телекомуниклационих мрежа и система; 

- 352 - одговорни пројектант управљања 

електомоторним погонима, аутоматика, мерења и 

регулација  

или 

353 - одговорни пројектант телекомуникационих 

мрежа и система 

или 

453 - одговорни извођач радова 

телекомуниклационих мрежа и система. 
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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. и 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1 и 2, у складу са чл. 77. ст. 

4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове 

конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 

чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  
 

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 V 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. 
 

Додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V 

ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 

јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија,  да достави копију доказа о испуњености 

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

појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном 

року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и 

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

доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави на увид: 
 

 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 

зaконских 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. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Пословни капацитет услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
додатних услова – Доказ: референц листа извршеног техничког прегледа 
саобраћајница са припадајућом инфраструктуром и објектима, у последњих пет 
година (2011, 2012, 2013, 2014. и 2015,), са потврдом наручиоца да је услуга 
извршена. Потврда мора бити на меморандуму наручиоца, оверена и потписана од 
стране одговорног лица наручиоца.  
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Кадровски капацитет услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

додатних услова – Доказ: оригинал или оверена копија обрасца пријаве код 

Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије (копије 

важећих М образаца: М, М-3А, М-4, М-4К, М-УН или М-УНК), из којих се види да су 

запослена (радно ангажована) лица пријављена на пензијско осигурање и копије 

образаца ППП-ПД за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, за 

сваког запосленог појединачно; копија важећих лиценци, издатих од стране ИКС. 
 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 

4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 

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

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

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

уређује електронски документ. 
 

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

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

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 
 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

Брише се, тако да сада гласи: 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин 

дефинисан у наредној табели, и то: 

 

Р. 

бр. 
ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. Финансијски капацитет  

 - Да је понуђач остварио промет у претходне 

три године, збирно, у износу од 15.000.000,00 

динара без ПДВ-а, и, 

- да последњих 12 месеци, које претходе 

месецу у коме је објављен Позив за 

подношење понуда, није био у блокади 

 

2. Пословни капацитет  

http://www.apr.gov.rs/
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 - Да је у периоду од 5 (пет) година  пре 
објављивања Позива за подношење понуда 
(2011-2015. година), извршио услугу најмање 5 
(пет) техничких прегледа железничке 
саобраћајнице са припадајућом 
инфраструктуром и објектима; 
 

- да понуђач у складу са Законом о планирању 
и изградњи поседује Решење Министарства о 
испуњености услова за израду техничке 
документације, и то: 

 П131Г2 или И131Г2 

 П141Г2 или 141Г2 

 П141Е4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у 

поглављу V ове конкурсне 

документације), којом 

понуђач под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује 

да испуњава додатне 

услове за учешће у 

поступку јавне набавке из 

чл. 76. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном 

документацијом. 

 

3. Кадровски капацитет 

 Да понуђач испуњава услове у погледу 

кадровских капацитета за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, тј. да има у сваком 

моменту на располагању одговорне 

извршиоце, носиоце личних лиценци, и то: 

 

- 312 - одговорни пројектант објеката 

нискоградње 

или 

315 - одговорни пројектант саобраћајница 

или 

412 - одговорни извођач радова грађевинских 

конструкција и грађевинско занатских радова 

на објектима нискоградње 

или 

415 - одговорни извођач радова 

саобраћајница; 

- 310 - одговорни пројектант грађевинских 

конструкција објеката високоградње и 

нискоградње 

или 

410 - одговорни извођач радова грађевинских 

конструкција и грађевинско-занатских радова 

на објектима високоградње, нискоградње и 

хидроградње;  
 

- 350 - одговорни пројектант 

електроенергетских инсталација ниског и 

средњег напона 

или 

450 - одговорни извођач радова 

електроенергетских инсталација ниског и 

средњег напона;  

- 353 - одговорни пројектант 

телекомуникационих мрежа и система  
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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. и 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2 и 3, у складу са чл. 77. 

ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове 

конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 

чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  
 

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 V 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. 
 

Додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V 

ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 

јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија,  да достави копију доказа о испуњености 

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

или 

453 - одговорни извођач радова 

телекомуниклационих мрежа и система; 

- 352 - одговорни пројектант управљања 

електомоторним погонима, аутоматика, 

мерења и регулација  

или 

353 - одговорни пројектант 

телекомуникационих мрежа и система 

или 

453 - одговорни извођач радова 

телекомуниклационих мрежа и система. 

 

- 316 -  дипл. грађевински инжењер-одговорни 

пројектант геотехнике  

или 

  416 - одговорни извођач објеката геотехнике 
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појединих доказа о испуњености услова. 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.  
 

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и 

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

доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави на увид: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
4) 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. 

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

основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 

податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је 

поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА 

на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује 

да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и 

кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције 

Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко 

од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев 

се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

зaконских 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. 
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6) 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. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Финансијски капацитет услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
додатних услова:– Доказ: Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре  
(Образац БОН-ЈН), за претходне три обрачунске године. Уколико Извештај о 
бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о блокади рачуна за 12 
месеци од дана објављивања позиваза подношење понуда, понуђач је дужан да 
докаже да није био у блокади последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је 
објављен позив прилагањем Потврде о броју дана неликвидности коју издаје 
Народна банка Србије, Принудна наплата, Оделење за пријем, контролу и унос 
основа и налога-Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период. 
 

Пословни капацитет услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
додатних услова:– Доказ: Наведени успов доказује се достављањем доказа за сваки 
објекат наведен у референц листи (понуђачи сами треба да сачине референц листу, 
са уписаним подацима о референтним објектима: железничке саобраћајнице са 
припадајућом инфраструктуром - референтни објекат); сви докази морају бити из 
траженог периода: 5 година пре објављивања Позива за подношење понуда, и то: 
фотокопија решења о формирању комисије издате од стране надлежног 
Министарства и/или фотокопије одлука наручиоца односно овлашћеног лица 
Понуђача 
- фотокопију Решења о формирању комисије издате од стране надлежног 
Министрства или наручиоца. 
 

Сви докази морају бити из траженог периода 5 година пре објављивања позива за 
подношење понуда. 
 

- Копија лиценци П131Г2 или И131Г2; П141Г2 или И141Г2 и П141Е4. 
 

Кадровски капацитет услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

додатних услова:– Доказ: копије личних лиценци и потврде ИКС-а  којима се 

доказује да су личне лиценце одговорних вршиоца услуге техничког прегледа, који 

ће Одлуком бити именовани за вршење услуге у предметној јавној набавци важеће. 

Доказе о радном ангажовању носилаца личних лиценци: 

Фотокопију радне књижице, фотокопија уговора на неодређено време и фотокопију 

М-А обрасца. У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача 

заједно испуњавају задати услов о кадровском капацитету, уколико понуђач наступа 

са подиизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о кадровском капацитету. 
 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 

4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 

 доказ из члана 75. став 1. тачка 1-4) ЗЈН понуђачи који су регистровани 
у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apr.gov.rs/
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Измена и допуна 3: На страни 37/57 конкурсне документације, у Одељку  
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, стоји: 
 
 

 
Укупна цена, динара,  без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена, динара,  са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања                                        
/од дана пријема рачуна/ 
 

 
одложено, у року од  

45 дана 

Рок извршења услуге 
/од дана достављања обавештења од 
стране Наручиоца да су завршени сви 
радови на реконструкцији деоница пруге, 
којe су предмет услуге техничког прегледа,  
максимално 30 дана/ 
 

 
________дана 

 
Рок важења понуде 
/од дана отварања понуда,  
минимум 90 дана/ 
 

 
________дана 
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Брише се, тако да сада гласи: 
 

 
Укупна цена, динара,  без ПДВ-а 

 

 
 

 
Укупна цена, динара,  са ПДВ-ом 

 

 

 
Рок и начин плаћања 

/од дана пријема рачуна/ 
 

 
одложено, у року од 

45 дана, и то: 
 - до 80% од уговорене 
цене са ПДВ-ом након 
достављања Извештаја 
Комисије о извршеном 
техничком прегледу, који 
поред записника садржи и 
потврду о пуштању 
објеката и уређаја у пробни 
рад, а на основу 
испостављених рачуна о 
извршеним услугама; 
- 20% од уговорене цене са 
ПДВ-ом након достављања 
Извештаја који поред 
Записника садржи и 
предлог Комисије за 
технички преглед за 
издавање употребне 
дозволе за све три деонице 
пруге које су предмет 
техничког прегледа, а на 
основу испостављеног 
рачуна о извршеним 
услугама.   

 

Рок извршења услуге 
/од дана достављања обавештења од 
стране Наручиоца да су завршени сви 

радови на реконструкцији деоница пруге, 
којe су предмет услуге техничког прегледа, 

максимално 30 дана/ 
 

 
________дана 

 
Рок важења понуде 

/од дана отварања понуда, 
минимум 90 дана/ 

 

 
________дана 
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Измена и допуна 4: На страни 41/57 конкурсне документације, стоји: 

Образац 5 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  
______________________________________________________________________[н
авести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности услугe техничког 
прегледа у оквиру пројекта Анекс 2.2 Реконструкција „Јужних деоница“ у 
укупној дужини од 46.497m на Коридору X, ЈН бр. 87/2016, испуњава све услове 
из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

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

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
   - Да располаже неопходним пословним капацитетом; 

- Да располаже неопходним кадровским капацитетом. 

 

 

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, а да додатне 

услове испуњавају заједно.  
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Брише се, тако да сада гласи: 
 

Образац 5 
 

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

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  
______________________________________________________________________[н
авести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности услугe техничког 
прегледа у оквиру пројекта Анекс 2.2 Реконструкција „Јужних деоница“ у 
укупној дужини од 46.497m на Коридору X, ЈН бр. 87/2016, испуњава све услове 
из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

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

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
   - Да располаже неопходним финансијским капацитетом; 

   - Да располаже неопходним пословним капацитетом; 

- Да располаже неопходним кадровским капацитетом. 

 

 

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, а да додатне 

услове испуњавају заједно.  
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Измена и допуна 5: На страни 43/57 конкурсне документације, у Одељку  

VI МОДЕЛ УГОВОРА, стоји: 

 
 
 
 

VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ 

 

 

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ 
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ",  БЕОГРАД 

Немањина бр. 6, Београд, 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

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

 
и 
 
2. ______________________________, __________________, матични број 
_____________, ПИБ _________________, кога заступа 
________________________________________, (у даљем тексту: Пружалац услуге), 
 
 
Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности (набавка бр. 
87/2016), чији је предмет набавка услуге техничког прегледа у оквиру пројекта Анекс 
2.2 Реконструкција „Јужних деоница“ у укупној дужини од 46.497m на Коридору X; 
- да је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца; 
- да је Пружалац услуге доставио  понуду број _________  од _______.2016. године 
која се налази у прилогу Уговора и његов је саставни део; 
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број 23/2016-_______ од _______.2016. 
године доделио Пружаоцу услуге Уговор. 

 
 
Предмет Уговора 

Члан 1. 
Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Пружаоца 
услуге по основу пружања услуге техничког прегледа у оквиру пројекта Анекс 2.2 
Реконструкција „Јужних деоница“  у укупној дужини од 46.497m на Коридору X, и то: 
 

- рехабилитација деонице Бујановац - Букаревац, од km 373+349 до km 387+110, 
магистралне пруге Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - Државна Граница 
(пруга бр. 3) на Коридору X; 
- рехабилитација деонице Винарци - Ђорђево од km 282+285 до km 297+ 300, 
магистралне пруге Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - Државна Граница 
(пруга бр. 3) на Коридору X; 
- рехабилитација деонице Врањска Бања - Ристовац од km 347+612 до km 365+335, 
магистралне пруге Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - Државна Граница 
(пруга бр. 3) на Коридору X. 

 

Уговорне стране су сагласне да Пружалац услуге за Наручиоца изврши технички 
прегледа у оквиру пројекта Анекс 2.2 Реконструкција „Јужних деоница“ у укупној 
дужини од 46.497m на Коридору X, у свему према усвојеној понуди Пружаоца услуге, 
број ________ од _______.2016. године, којa чини саставни део овог Уговора. 
 

Рок извршења услуге   
Члан 2. 

Рок за извршење услуге техничког прегледа из члана 1. овог Уговора је______ дана 
од дана достављања обавештења од стране Наручиоца да су завршени сви радови 
на реконструкцији деоница пруге, које су предмет услуге техничког прегледа. 
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Технички преглед се може обавити и сукцесивно, уколико Наручилац достави 
обавештење из претходног става за појединачни објекат. 
 

Уговор се закључује на временски период од 12 месеци од дана закључења Уговора. 
 

Цена и начин плаћања 
Члан 3.   

Укупна вредност услуге из члана 1. овог Уговора износи ______________ динара без 
ПДВ-а 
(словима:____________________________________________________________), 
 

односно ___________________ динара са ПДВ-ом, 
(словима:____________________________________________________________). 
 

Укупна вредност ПДВ-а износи ___________________ динара. 
(словима:____________________________________________________________). 
 

Члан 4. 
Под  уговореном ценом се подразумева цена за услугу техничког прегледа у оквиру 
пројекта Анекс 2.2 Реконструкција „Јужних деоница“ у укупној дужини од 46.497m на 
Коридору X, која обухвата све трошкове Пружаоца услуге.  
 

Члан 5. 
Наручилац се обавезује да ће Пружаоцу услуге уговорену цену из члана 3. овог 
Уговора уплатити на његов текући рачун __________________ код 
_______________________ банке, у року од 45 дана од дана пријема рачуна.  
 

Обавезе Наручиоца 
Члан 6. 

Наручилац се обавезује да омогући Пружаоцу услуге увид у постојећу техничку 
документацију и друге  податке којим располаже, неопходнe за извршење услуге из 
члана 1. овог Уговора. 
 

Обавезе Пружаоца услуге 
Члан 7. 

Пружалац услуге се обавезује да ће приликом техничког прегледа применити све 
прописе и стандарде који регулишу предмет набавке. 
 

Пружалац услуге је у обавези да технички преглед изради стручно и квалитетно. 
  
Под квалитетно обављеним послом Наручилац подразумева: 
 

1) да је технички преглед извршен у складу са Законом о планирању и иградњи 
(“Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 
145/2014) и Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, 
саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за 
употребу, осматрању тла и објеката у току грађења и употребе и минималним 
гарантним роковима за поједине врсте објеката („Службени гласник РС“, број 
27/2015 и 29/2016); 
 

2) поштовање уговорених рокова из члана 2. овог Уговора.  
 

Члан 8. 
Пружалац услуге се обавезује да, у складу са Законом о планирању и изградњи 
(“Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 
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145/2014) и Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, 
саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за 
употребу, осматрању тла и објеката у току грађења и употребе и минималним 
гарантним роковима за поједине врсте објеката („Службени гласник РС“, број 
27/2015 и 29/2016), формира Комисију за технички преглед објекта. 
 

Члан 9. 
Пружалац услуге се обавезује да ће Извештаје Комисије за технички преглед  
објекта са предлозима и препорукама израдити у четири (4) штампана примерака и 
два (2) примерка на CD-у, електронски потписана у циљу припреме комплетне 
документације за прибављање употребне дозволе, и исте доставити Сектору за 
инвестиције, ''Инфраструктура железнице Србије'' а. д. 

 

Члан 10. 
Пружалац услуге се обавезује да на позив Наручиоца презентира резултате 
техничког прегледа, исте образложи и брани. 
 

Гаранције за добро извршење посла  
Члан 11. 

Пружалац услуге ће у моменту закључења Уговора доставити 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, са назначеним 
износом од 10% од укупне вредности Уговора 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 30 
дана дужи од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости.  

          
         У случају продужетка рока из члана 2. овог Уговора, Пружалац услуге је у обавези 

да Наручиоцу достави ново менично писмо на исти износ, са роком важности 30 
дана дужим од новоутврђеног рока за извршење Уговора  у целости. 
 

Бланко соло меница за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада 
за губитак до кога буде дошло због пропуста Пружаоца услуге да изврши своје 
обавезе по овом Уговору. 
 

Бланко соло меницу за добро извршење посла Наручилац ће вратити Пружаоцу 
услуге у року од 30 (тридесет) дана од дана када Пружалац услуге буде испунио све 
уговорене обавезе.   
 

Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења Пружаоцу услуге, 
пре истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена 
тим средством. 

 

Члан 12. 
Ако Пружалац услуге 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 извршених услуга са закашњењем, с тим да укупна казна не 
може бити већа од 5% (пет процената) вредности Уговора. 
Делимично извршење услуга у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања 
уговорне казне за део неизвршених услуга. 
 

Ако Пружалац услуге једнострано раскине Уговор или изврши услугу која битно 
одступа од уговорених одредби по питању квалитета и рокова извршења услуге, 
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Наручилац има право да депоновану бланко соло меницу за добро извршење посла 
поднесе на наплату.  
 

Раскид Уговора 
Члан 13. 

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 14. 

Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно последица неизвршења 
обавеза по овом Уговору, уколико се она може приписати деловањима 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. 

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 15. 

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

Измена и допуна Уговора 
Члан 16. 

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 Пружалац услуге не изврши услугу која је предмет јавне набавке, у 
уговореном року, као ни у накнадном року који му Наручилац одреди. 
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Остале одредбе 
Члан 17. 

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

Члан 18. 
Овај Уговор се сматра закљученим и примењује се потписивањем од обе уговорне 
стране и  достављањем бланко соло менице за добро извршење посла, у складу са 
чланом 11. овог Уговора. 
  

Члан 19. 
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих за Наручиоца 4 
(четири) примерка, а за Пружаоца услуге 2 (два) примерка. 
 
 
 

      За Пружаоца услуге 
               директор 
 
_______________________ 
 

За Наручиоца 
По овлашћењу бр. 1/2016-1668 од 

24.05.2016. год. 
Заменик  директора Сектора за набавке и 
централна стоваришта 

_____________________ 
Игор Вушковић, дипл. екон. 

 

Напомена: 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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Брише се тако да сада гласи: 
 
 
 
 

VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ 

 

 

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ 
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ",  БЕОГРАД 

Немањина бр. 6, Београд, 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

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

 
и 
 
2. ______________________________, __________________, матични број 
_____________, ПИБ _________________, кога заступа 
________________________________________, (у даљем тексту: Пружалац услуге), 
 
 
Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности (набавка бр. 
87/2016), чији је предмет набавка услуге техничког прегледа у оквиру пројекта Анекс 
2.2 Реконструкција „Јужних деоница“ у укупној дужини од 46.497m на Коридору X; 
- да је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца; 
- да је Пружалац услуге доставио  понуду број _________  од _______.2016. године 
која се налази у прилогу Уговора и његов је саставни део; 
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број 23/2016-_______ од _______.2016. 
године доделио Пружаоцу услуге Уговор. 
 

Предмет Уговора 
Члан 1. 

Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Пружаоца 
услуге по основу пружања услуге техничког прегледа у оквиру пројекта Анекс 2.2 
Реконструкција „Јужних деоница“  у укупној дужини од 46.497m на Коридору X, и то: 
 

- рехабилитација деонице Бујановац - Букаревац, од km 373+349 до km 387+110, 
магистралне пруге Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - Државна Граница 
(пруга бр. 3) на Коридору X; 
- рехабилитација деонице Винарци - Ђорђево од km 282+285 до km 297+ 300, 
магистралне пруге Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - Државна Граница 
(пруга бр. 3) на Коридору X; 
- рехабилитација деонице Врањска Бања - Ристовац од km 347+612 до km 365+335, 
магистралне пруге Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - Државна Граница 
(пруга бр. 3) на Коридору X. 

 

Уговорне стране су сагласне да Пружалац услуге за Наручиоца изврши технички 
прегледа у оквиру пројекта Анекс 2.2 Реконструкција „Јужних деоница“ у укупној 
дужини од 46.497m на Коридору X, у свему према усвојеној понуди Пружаоца услуге, 
број ________ од _______.2016. године, којa чини саставни део овог Уговора. 
 

Рок извршења услуге   
Члан 2. 

Рок за извршење услуге техничког прегледа из члана 1. овог Уговора је______ дана 
од дана достављања обавештења од стране Наручиоца да су завршени сви радови 
на реконструкцији деоница пруге, које су предмет услуге техничког прегледа. 
Технички преглед се може обавити и сукцесивно, уколико Наручилац достави 
обавештење из претходног става за појединачни објекат. 
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Пружалац услуге дужан је да започне вршење техничке контроле одмах по 
достављању обавештења од стране Наручиоца да су завршени радови на 
реконструкцији деонице која је предмет техничког прегледа а да заврши пружање 
услуге  достављањем Извештаја који поред Записника садржи и предлог Комисије за 
технички преглед да је објекат подобан за употребу и да се за исти може издати 
употребна дозвола.      
 

Уговор се закључује на временски период од 12 месеци од дана закључења Уговора. 
 

Цена и начин плаћања 
Члан 3.   

Укупна вредност услуге из члана 1. овог Уговора износи ______________ динара без 
ПДВ-а 
(словима:____________________________________________________________), 
 

односно ___________________ динара са ПДВ-ом, 
(словима:____________________________________________________________). 
 

Укупна вредност ПДВ-а износи ___________________ динара. 
(словима:____________________________________________________________). 
 

Члан 4. 
Под  уговореном ценом се подразумева цена за услугу техничког прегледа у оквиру 
пројекта Анекс 2.2 Реконструкција „Јужних деоница“ у укупној дужини од 46.497m на 
Коридору X, која обухвата све трошкове Пружаоца услуге.  
 

Члан 5. 
Наручилац се обавезује да ће Пружаоцу услуге уговорену цену из члана 3. овог 
Уговора уплатити на његов текући рачун __________________ код 
_______________________ банке, у року од 45 дана од дана пријема рачуна, и то: 
- до 80% од уговорене цене са ПДВ-ом након достављања Извештаја Комисије о 
извршеном техничком прегледу, који поред записника садржи и потврду о пуштању 
објеката и уређаја у пробни рад, а на основу испостављених рачуна о извршеним 
услугама, 
- 20% од уговорене цене са ПДВ-ом након достављања Извештаја који поред 
Записника садржи и предлог Комисије за технички преглед за издавање употребне 
дозволе за све три деонице пруге које су предмет техничког прегледа, а на основу 
испостављеног рачуна о извршеним услугама.   
 

Обавезе Наручиоца 
Члан 6. 

Наручилац се обавезује да омогући Пружаоцу услуге увид у постојећу техничку 
документацију и друге  податке којим располаже, неопходнe за извршење услуге из 
члана 1. овог Уговора. 
 

Обавезе Пружаоца услуге 
Члан 7. 

Пружалац услуге се обавезује да ће приликом техничког прегледа применити све 
прописе и стандарде који регулишу предмет набавке. 
 

Пружалац услуге је у обавези да технички преглед изради стручно и квалитетно. 
  
Под квалитетно обављеним послом Наручилац подразумева: 
 

1) да је технички преглед извршен у складу са Законом о планирању и иградњи 
(“Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 
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145/2014) и Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, 
саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за 
употребу, осматрању тла и објеката у току грађења и употребе и минималним 
гарантним роковима за поједине врсте објеката („Службени гласник РС“, број 
27/2015 и 29/2016); 
 

2) поштовање уговорених рокова из члана 2. овог Уговора.  
 

Члан 8. 
Пружалац услуге се обавезује да, у складу са Законом о планирању и изградњи 
(“Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 
145/2014) и Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, 
саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за 
употребу, осматрању тла и објеката у току грађења и употребе и минималним 
гарантним роковима за поједине врсте објеката („Службени гласник РС“, број 
27/2015 и 29/2016), формира Комисију за технички преглед објекта. 
 

Члан 9. 
Пружалац услуге се обавезује да ће Извештаје Комисије за технички преглед  
објекта са предлозима и препорукама израдити у четири (4) штампана примерака и 
два (2) примерка на CD-у, електронски потписана у циљу припреме комплетне 
документације за прибављање употребне дозволе, и исте доставити Сектору за 
инвестиције, ''Инфраструктура железнице Србије'' а. д. 

 

Члан 10. 
Пружалац услуге се обавезује да на позив Наручиоца презентира резултате 
техничког прегледа, исте образложи и брани. 
 

Гаранције за добро извршење посла  
Члан 11. 

Пружалац услуге ће у моменту закључења Уговора доставити 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, са назначеним 
износом од 10% од укупне вредности Уговора 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 30 
дана дужи од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости.  

          
         У случају продужетка рока из члана 2. овог Уговора, Пружалац услуге је у обавези 

да Наручиоцу достави ново менично писмо на исти износ, са роком важности 30 
дана дужим од новоутврђеног рока за извршење Уговора  у целости. 
 

Бланко соло меница за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада 
за губитак до кога буде дошло због пропуста Пружаоца услуге да изврши своје 
обавезе по овом Уговору. 
 

Бланко соло меницу за добро извршење посла Наручилац ће вратити Пружаоцу 
услуге у року од 30 (тридесет) дана од дана када Пружалац услуге буде испунио све 
уговорене обавезе.   
 

Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења Пружаоцу услуге, 
пре истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена 
тим средством. 
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Члан 12. 
Ако Пружалац услуге 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 извршених услуга са закашњењем, с тим да укупна казна не 
може бити већа од 5% (пет процената) вредности Уговора. 
Делимично извршење услуга у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања 
уговорне казне за део неизвршених услуга. 
 

Ако Пружалац услуге једнострано раскине Уговор или изврши услугу која битно 
одступа од уговорених одредби по питању квалитета и рокова извршења услуге, 
Наручилац има право да депоновану бланко соло меницу за добро извршење посла 
поднесе на наплату.  
 

Раскид Уговора 
Члан 13. 

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 14. 

Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно последица неизвршења 
обавеза по овом Уговору, уколико се она може приписати деловањима 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. 

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 15. 

У случају спора између Наручиоца  и Пружаоца услуге уговара се надлежност 
Привредног суда у Београду.  
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Измена и допуна Уговора 
Члан 16. 

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 Пружалац услуге не изврши услугу која је предмет јавне набавке, у 
уговореном року, као ни у накнадном року који му Наручилац одреди. 
 

Остале одредбе 
Члан 17. 

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

Члан 18. 
Овај Уговор се сматра закљученим и примењује се потписивањем од обе уговорне 
стране и  достављањем бланко соло менице за добро извршење посла, у складу са 
чланом 11. овог Уговора. 
  

Члан 19. 
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих за Наручиоца 4 
(четири) примерка, а за Пружаоца услуге 2 (два) примерка. 
 
 
 

      За Пружаоца услуге 
               директор 
 
_______________________ 
 

За Наручиоца 
По овлашћењу бр. 1/2016-1668 од 

24.05.2016. год. 
Заменик  директора Сектора за набавке и 
централна стоваришта 

_____________________ 
Игор Вушковић, дипл. екон. 

 

Напомена: 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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Измена и допуна 6: На страни 53/57 конкурсне документације, у Одељку  
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА, стоји: 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 13.12.2016. год.  до 12.00 часова.  
 
Брише се, тако да сада гласи: 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 16.12.2016. год.  до 12.00 часова.  
 
Измена и допуна 7: На страни 53/57 конкурсне документације, у Одељку  
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ, стоји: 
 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 
У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15), наручилац ће извршити 
плаћање преносом средстава на текући рачун Пружаоца услуга, у року не дужем од 
45 дана од дана пријема рачуна.  
 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

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

8.2. Захтев у погледу рока извршења услуге 
 

Рок за пружање услуге техничког прегледа не може бити дужи од 30 дана од дана 
достављања обавештења од стране Наручиоца да су завршени сви радови на 
реконструкцији деоница пруге,  које су предмет услуге техничког прегледа. 
Технички преглед се може обавити и сукцесивно, уколико Наручилац услуге достави 
обавештење из претходног става за појединачни објекат. 
 

Рок важења уговора је 12 месеци од дана закључења. 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 

У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15), наручилац ће извршити 
плаћање преносом средстава на текући рачун Пружаоца услуга, у року не дужем од 
45 дана од дана пријема рачуна,и то: 
 

 -80% од уговорене цене са ПДВ-ом, након достављања Записника о извршеном 
техничком прегледу Нарућиоцу и Секретаријату за урбанизам  и грађевинске 
послове, и испостављања рачуна и Привремене употребне дозволе; 
-20% од уговорене цене са ПДВ-ом, након добијања Решења о употребној дозволи 
за наведени објекат и испостављања рачуна. 
 

Понуђачу нема право да захтева аванс. 
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Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од Наручиоца 
биће оцењене као неприхватљиве. 
Цене из Понуде Пружаоца услуге су фиксне и непромењиве до коначног извршења 
уговорених обавеза. Предметна услугаПружаоца услуге обухвата период од 
потписивања уговора до добијања употребне дозволе за предметни објекат. 
 

8.2. Захтев у погледу рока извршења услуге 
 

Рок за пружање услуге техничког прегледа не може бити дужи од 30 дана од дана 
достављања обавештења од стране Наручиоца да су завршени сви радови на 
реконструкцији деоница пруге, којe су предмет услуге техничког прегледа. 
Технички преглед се може обавити и сукцесивно, уколико Наручилац услуге достави 
обавештење из претходног става за појединачни објекат. 

Изабрани Пружалац услуге дужан је да започне вршење техничке контроле одмах по 
достављању обавештења од стране Наручиоца да су завршени радови на 
реконструкцији деонице која је предмет техничког прегледа а да заврши пружање 
услуге  достављањем Извештаја који поред Записника садржи и предлог Комисије за 
технички преглед да је објекат подобан за употребу и да се за исти може издати 
употребна дозвола.      
 

Рок важења уговора је 12 месеци од дана закључења. 
 
 
 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 


