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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број -  18/19, деловодни број 1/2019-1573 од 04.06.2019. године., и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку мале вредности број 18/19, деловодни број 1/2019 

-1573/1 од 04.06.2019., припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

                 

 

Конкурсна документација садржи: 

Назив  Страна 

Општи подаци о јавној набавци 3 

Подаци о предмету јавне набавке и позив за подношење понуда 4 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

за извођење радова 

7 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова  
22 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 27 

Образац понуде  36 

Модел уговора  40 

Образац структуре цене 45 

Образац трошкова припреме понуде 49 

Образац изјаве о независној понуди  50 

Менично овлашћење 51 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 
 

Наручилац: „Инфраструктура железнице Србије“ акционарско друштво  

Адреса: Немањина број 6, 11000 Београд 
 

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

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке: добра – Набавка материјала за одржавање система 

даљинског управљања 
 

шифра из општег речника набавки 31710000 – електронска опрема 
 

4. Циљ поступка 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности. 
 

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

- е-mail: nabavkе.infra@srbrail.rs  

радним даном од 09-15 часова. 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 

1. Наручилац 

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

даљем тексту: наручилац), позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу 

понуду у складу са Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон)  и овом 

конкурсном документацијом. 
 

2. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке су добра – набавка материјала за одржавање система 

даљинског управљања 
 

шифра из општег речника набавки 31710000 – електронска опрема 
 

 

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

и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке (донетим на основу ЗЈН). 
 

4. Услови учешћа у поступку 

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

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове 

предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15). 
 

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

заједничкој понуди или као подизвођач. Учешће једног лица у више од једне понуде 

резултираће тиме што ће такве понуде бити  одбијене као неприхватљиве. 
 

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

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

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

5. Рок, начин и место подношења понуде 

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

на адресу:  
 

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво 

Сектор за набавке и централна стоваришта, 

11000 Београд, ул. Немањина 6, писарница у приземљу бр. 134 

са назнаком: „Понуда за ЈНМВ 18/19  -  - Набавка материјала за одржавање система 

даљинског управљања, НЕ ОТВАРАТИ“. 
 

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

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

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

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

понуде.  
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Рок за подношење понуда је  02.07.2019. год. до 12,00 часова, без обзира на који начин 

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

сматраће се неблаговременом и наручилац ће је, по окончању поступка отварања понуда, 

вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено. Незатворена 

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

понуда. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно 

назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. По истеку 

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

би пожељно да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, 

тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни 

листови. Неблаговремене, и незатворене понуде неће бити размотрене. Комисија 

наручиоца ће разматрати само прихватљиве понуде.  
 

Наручилац ће, извршити избор најповољније понуде применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“. 
 

Рок испоруке, не може бити дужи од 45 календарских  дана од дана потписивања 

Уговора и издавања налога за испоруку. 
 

Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде заинтересовани 

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

подношење понуда на адресу наручиоца: 
 

 „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво 

                              Сектор за набавке и централна стоваришта, 

                                          11000 Београд, ул. Немањина 6 

 електронска пошта: nabavkе.infra@srbrail.rs 
 

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,  

ЈН бр. 18/19” 

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

у року од три дана од дана пријема захтева. 
 

6. Увид, односно преузимање конкурсне документације 

Увид, односно преузимање конкурсне документације неопходне за давање понуде може 

се извршити:  

 са Портала  јавних набавки portal.ujn.gov.rs 

 са сајта наручиоца www.infrazs.rs  
 

7. Време и место отварања понуда 

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

подношење понуда, односно дана 02.07.2019. год. у 13,00 часова и то на адреси 

Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, ул. Немањина 6, 

канцеларија 349, I спрат. Оверено и потписано пуномоћје за овлашћеног представника 

понуђача за присуствовање отварању понуде доставља се уз понуду (као посебно 

писмено) или се предаје Комисији за јавну набавку најкасније на отварању понуда. 

Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид 

личну карту  и извод из Агенције за привредне регистре (Комисија може и без 

достављања наведеног извода проверити тај податак на сајту Агенције за привредне 

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

 

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања 

понуда.  
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РОК ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА 

 

 

Спецификација  добара која су предмет набавке: 

 

 

р.б. 

 

Назив добра Јед. 

Мер. 

 

Кол. 

1 Тинол жица за лемљење  1mm, паковање 1kg кг. 5 

2 Тинол паста за лемљење ком 6 

3 Силикон паста, за хлађење полупроводника,   паковање 

100 gr.  

ком 10 

4 Фитиљ за разлемљивање ,BB, 1mm²×1,6m ком 10 

5 Фитиљ за разлемљивање ,BB, 2 mm²×1,6m ком 10 

6 Фитиљ за разлемљивање ,BB, 2,5mm²×1,6m ком 10 

7 Грец елемент B1000C8000,(1000V/8A), KBU, 

 изводи у реду 
ком 30 

8 Бужир термоскупљајући  2mm црни паковање 1m ком 20 

9 Бужир термоскупљајући  2mm црвени паковање 1m ком 20 

10 Бужир термоскупљајући  2mm плави паковање 1m ком 20 

11 Бужир термоскупљајући  3mm црни паковање 1m ком 20 

12 Бужир термоскупљајући  3mm црвени паковање 1m ком 20 

13 Бужир термоскупљајући  3mm плави паковање 1m ком 20 

14 Бужир термоскупљајући  4mm црни паковање 1m ком 20 

15 Бужир термоскупљајући  4mm црвени паковање 1m ком 20 

16 Бужир термоскупљајући  4mm плави паковање 1m ком 20 

17 Бужир термоскупљајући  6mm црни паковање 1m ком 20 

18 Бужир термоскупљајући  6mm црвени паковање 1m ком 20 

19 Бужир термоскупљајући  6mm плави паковање 1m ком 20 

20 Бужир термоскупљајући 10mm црни паковање 1m ком 20 

21 Бужир термоскупљајући 10mm црвени паковање 1m ком 20 

22 Бужир термоскупљајући 10mm плави паковање 1m ком 20 

23 Пуњач за, Ni-MH батерије AA 1,2 V, R20 1,2V, 3000 mAh ком 4 

 24 Батерија типаLR6 ili HR6, „AA“, 1,5V, алкална                                                      ком       50 

 

25 
Батерија типа 6LR61, 9V, алкална 1604A ком 30 

 
26 Батерија типа Lead-Acid LC-R067R2P, 6V, 7,2 Ah                                                                                 ком 2 

27 Батерија пуњива Ni-MH-AA 1,2V, 2500mAh, (4 PACK) ком       15 

28 Електролит - 1000 μF/ 100V, (RAD.) ком 50 
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29 Електролит - 2200μF/ 100V, (RAD.) ком 30 

30 Електролит - 470 μF/ 100V, (RAD.) ком 100 

31 Електролит - 100μF/ 100V, (RAD.) ком 100 

32 Електролит - 47μF/ 100V, (RAD.) ком 100 

33 Отпорник 6,8kΩ,5W,жичани са керамичким телом, 5% ком 50 

34 Отпорник 47Ω, 5W,жичани са керамичким телом, 5% ком 50 

35 Тример линеарни 25kΩ,ТR-1L,лежећи ком 100 

36 Тример линеарни 50kΩ,ТR-1L,лежећи ком 100 

37 Тример линеарни 100kΩ,ТR-1L,лежећи ком 100 

38 Зенер диода 3V,   1,4W ком       50 

39 Зенер диода 10V, 1,4W ком       50 

40 Зенер диода 15V, 1,4W ком       50 

41 Зенер диода 16V, 1,4W ком       50 

42 Зенер диода 18V, 1,4W ком       50 

43 Зенер диода 24V, 1,4W ком       50 

44 Алуминијумски кофер за алат и прибор ком 10 

45 Електричарска кљешта са шест функција,1000V,   VDE-

13 96 200 

ком 5 

46 Акумулаторска бушилица-одвијач ком 3 

47 Комплет одвртача, сет за електронику 15/1, 

Ravni (1,0х50, 2,0х50, 3,0х50),  

Phillips (PH000x50, PH00x50, PH1x50),  

Torx (T5x50, T6x50, T8x50, T10x50, T15x50), Šestougaoni 

(HX:1,5x50, 2,0x50, 2,5x50, 3,0x50) 

ком 10 

48 Комплет TBI одвијача у пластичној кутији ( 8 ком.) ком 6 

49 Скидач изолације No. S4-28 Multi,Wecon ком 10 

50 Лемилица са регулацијом,дигитално подешавање, слично 

као HQ 30 

ком 3 

51 Гасна лемилица P-1K10-60W ком 3 

52 Лупа лампа, стона,овална, повећање 3х ком 3 

53 Кримп кљешта за хилзне, 0.25 – 6 mm², са шест зуба ком 10 

54 Изолована хилзна 0,75mm², L2=8mm, 

паковање 100 ком. 

ком 6 

55 Изолована хилзна 1,0mm², L2=8mm, 

паковање 100 ком. 

ком 6 

56 Изолована хилзна 1,5mm², L2=8mm, 

паковање 100 ком. 

ком 6 

57 Изолована хилзна 2,5mm², L2=12m, 

паковање 100 ком. 

ком 6 

58 Изолована хилзна 2,5mm², L2=9,5mm, 

паковање 100 ком. 

ком 6 

59 Транзистор  BC 141-16, TO-39 ком 60 

60 Транзистор  BC 161-16, TO-39 ком 60 

61 Транзистор  2N 2646, UJT-P, Ip=5μA, Iv=4mA, TO-18 ком 100 

62 Контакт спреј 60/100ml ком       10 

63 Каблови за унимер, сет (каблови, хватаљке 

кleps1micro,наставак на каблове,крокодилке) 

ком 8 
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Посебни захтеви за позицију бр.3: Силикон паста за хлађење полупроводника   

 

-Силиконска паста са могућношћу везивања под високим температурама за хлађење 

полупроводника, хемијски неутрална ,беле боје, радна температуре од -30 do 200֯C, паковање 

туба 100gr. 

 

Посебни захтеви за позиције од бр.28 до бр.32. : Електролити 

 

бр.1. Електролит 1000µF/100V, stojeći(RAD), 105֯C , 16x36mm                               

бр.2. Електролит 2200µF/100V, stojeći(RAD), 105֯C , 25x50mm  

бр.3. Електролит 470µF/100V,   stojeći (RAD), 105֯C , 16x20mm 

бр.4. Електролит 100µF/100V,   stojeći (RAD), 105֯C , 10x17mm    

бр.5. Електролит 47µF/100V,    stojeći (RAD), 105֯C , 10x12,5mm                                                                                      

 

 

Посебни захтеви за позицију бр.7: Грец елемент 

                          

-Grec , B1000C8000 (1000V,8A) KBU,жичани изводи у реду.                      

 

 

Посебни захтеви за позиције од бр.8 до бр.22. : Бужири термоскупљајући 

 

- Термоскупљајући бужир у три боје (црна,црвена,плава), TB DRS  пречник/скупљени 

пречник (100%/50%), појединачно паковање, дужина паковања 1m. 

 

 

 

Посебни захтеви за позицију бр.26 : Батерија типа Lead-Acid LC-R067R2P, 6V, 7,2 Ah                                                                                 

 

Слика батерије 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

64 Кабл тест,100cm, црни, банана 4mm на крокодилку ком 8 

65 Кабл тест,100cm, црвени,банана 4mm на крокодилку ком 8 

66 Дигитални двоканални осцилоскоп,50MHz,слично као 

RTC 1002 

ком 1 

 67 Дигитални  PC.Осцилоскоп,слично као PCSU 1000 ком 1 

68 Лап топ за подршку Дигиталног PC.Осцилоскопа ком 1 

69 Преносна ручна акумулаторска LED лампа  ком 5 

70 Преносна ручна LED лампа,покретна дршка са зглобом са 

магнетом  

ком 10 
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Номинални напон: 6V 

Номинални капацитет: (стопа 20 сати) 7.2Аh 

Димензије:  

Дужина – 151 mm 

Ширина – 34 mm 

Висина -  100 mm 

Прибл. маса 1.30 kg 

Капацитет 

(25 ° Ц) 

20-часовна стопа 7.2Аh 

10-часовна стопа 6.6Аh 

3-часовна стопа 5.8Аh 

Стопа од 1 сат 4.9h 

Импеданса - потпуно напуњена батерија 

(25 °C) 11мΩ 

Температурна зависност 

капацитета (стопа од 20 сати) 

40 °C102% \ т 

25 °C 100% \ т 

0 °C 85% \ т 

-15 °C 65% \ т 

Само-пражњење 

(25 °C) 

Након 3 месеца 91% 

После 6 месеци 82% 

После 12 месеци 64% 

Кутија за батерију: стандард (UL94 HB) 

 

Посебни захтеви за позиције од бр.35 до бр.37: тример потенциометри линеарни 

 

 

                                            
Тример потенциометар ML 25 KΩ, PT10LV, RM5/10mm, Piher 0,15W , линеарни 

 

                                             
Тример потенциометар ML 50 KΩ, PT10LV, RM5/10mm, Piher, 0.15W, линеарни 
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Тример потенциометар ML 100 KΩ, PT10LV, RM5/10mm, Piher, 0.15W, линеарни 

 

Посебни захтеви за позицију бр.44: Алуминијумски кофер за алат и прибор 

 

 

-Алуминијумски кофер за aлат и прибор 
 

   димензије: 457x330x152mm 

   боја: сребрна 

   подесиве преграде, трака за ношење, две браве са кључем 
 

 

Слика кофера за алат и прибор: 

 

 

                                           
 

 

Посебни захтеви за позицију бр.45:                                                                                        

Електричарска кљешта са шест функција,1000V,VDE-13 96 200 

- врх чељусти гладак за хватање без оштећења 

- назубљени део за округле материјал 

- скидање изолације 0.7 - 2.5 мм2 

- сечење каблова до 15 мм 

- кримповање конектора ( хилзни ) од 0.5 - 2.5 мм2 

- спољна страна за отварање рупа у дознама 

- са опругом и фиксирањем чељусти 

- атестирана ВДЕ изолација     
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 Слика  за кљешта: 

                                                      
Посебни захтеви за позицију бр.46:  Акумулаторска бушилица-одвијач  

 

Слично као акумулаторска бушилица – одвијач Makita DF457DWE 

Брзостезна глава која омогућује лако постављање и уклањање уметка  

Метална конструкција свих зупчаника  

Ергономски дизајнирана дршка, са гумираним рукохватом  

Електронска контрола брзине  

Прекидач за промену смера  

Напон акумулатора 18 В  

Капацитет акумулатора 1,5 Ах  

Тип акумулатора Ли-ион  

Број обртаја - 1. брзина 0 - 400 мин-1  

Број обртаја - 2. брзина 0 - 1.400 мин-1  

Капацитет стезне главе 1,5 - 13 мм  

Макс. бушење (челик Ø 13 мм  

Макс. бушење (дрво Ø) 36 мм  

Избор обртног момента 16 + Д  

Највећи обртни момент-тврд 42 Нм  

Највећи обртни момент-мекан 24 Нм  

Број механичких брзина 2  

Бука: звучни притисак 70 дБ(А)  

Бука: одступање (К) 3 дБ(А)  

Вибрације: бушење у металу 2,5 м/с²  

Вибрације: одступање (К) 1,5 м/с²  

Димензије (Д x Ш x В) 221 x 83 x 240 мм  

Тежина према ЕПТА –и 1,7 кг 

Пуњач за акумулатор :  

Пуњач за акумулатор ДЦ18WА  

2 x Акумулатор БЛ1813Г  

Пластичан кофер 
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Слика за бушилицу - одвијач 

 

 

 

                                                
 

 

 

Посебни захтеви за позицију бр.47: Комплет одвртача,сет за електронику 15/1 

 

Равни: 1.0 x 50 ; 2.0 x 50 ; 3.0 x 50 

Phillips: PH 000 x 50, PH 0 x 50, PH 1 x 50 

Torx: T 5 x 50, T 6 x 50, T 8 x 50, T 10 x 50,  T 15 x 50 

Шестоугаони:HX: 1.5 x 50 ; 2.0 x 50 ; 2.5 x 50 ; 3.0 x 50 

Ручка ергономског облика отпорна на уље и ударце 

Осовина од високолегираног никл-хром-молибден челика 

Хромирани са брунираним врхом 

 

Слика комплета одвртача: 

                                                      

                                          
 

Посебни захтеви за позицију бр.48: Комплет TBI одвијача у пластичној кутији ( 8 ком.) 
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Комплет TBIодвијача у пластичној кутији слично као Unior 607PB8TBI 621445 

Димензије кутије: 307 x 260 x 55мм  

Број комада у комплету: 8  

Врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљени и ојачани  

Стабло одвијача хромирано, врх бруниран  

Ручка од трокомпонентног материјала, ергономски обликована,отвор у дршци за качење  

Одвијачи у комплету:  

Одвијач TBI пљоснати,електричарски 0.5 x 3.0 x 100 mm 

Одвијач TBI пљоснати,електричарски 0.8 x 4.0 x 100 mm 

Одвијач TBI пљоснати,електричарски 1.0 x 5.5 x 125 mm  

Одвијач TBI пљоснати,електричарски 1.2 x 6.5 x 150 mm 

Одвијач TBI крстасти PH1 x 80 mm  

Одвијач TBI крстасти PH2 x 100 mm  

Одвијач TBI крстасти PZ1 x 80 mm 

Одвијач TBI крстасти PZ2 x 100 mm 

 

Слика комплета одвијача: 

                                                 
 

 

Посебни захтеви за позицију бр.49: 

Скидач изолације No. S4 – 28, Multi,са више функција 

 

 Слика скидача изолације:                                                                                                                                                                                               
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Посебни захтеви за позицију бр.50:  

 

Лемилица са регулацијом, дигитално подешавање температуре, приказивање 

температуре грејача на дисплеју, слично као SOLOMON HQ 30 

Слика лемилице: 

                                    
                            

 

 

Посебни захтеви за позицију бр.51: Гасна лемилица  

 

Снага: 10-60 W, време загревања:< 40s, непрестана употреба: 90 min,ширина врха: 

2,4mm.           Слично типу Weller P-1K 10-60w 

 

Слика лемилице:  

 

                                   
 

 

 

 

 

Посебни захтеви за позицију бр.52: Лупа лампа, стона лампа са лупом, 

 

Стона лупа са осветљењем слична као PROSTO-LLP-6025 

Увећање: 5D (2.25 пута) 

Извор светлости: 60 x SMD LED 

Снага: 6W 

Потрошња: 6 kWh/1000h 

Јачина светлости: 560lm 
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Боја светлости: дневна светлост 6500K 

Угао осветљења: 120° 

Напајање: 230V~ , Струја: 32mA 

Материјал сочива: стакло 

Висина: 1190 mm 

Пречник сочива: 120 mm 

Број циклуса укључња / искључења: 10000 

Радни век: 20000 h. Фактор снаге: 0.70 

CRI вредност: мање или једнако 80 Ra 

LSF вредност: мање или једнако 0,90/6000h 

LLMF вредност: мање или једнако 0,80/6000h 

Заштита: IP20 

Радна температура: -5 do +40°C 

 

 

 

Слика лупа лампе 
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Посебни захтеви за позицију бр.53: Кримп кљешта за хилзне, 0.25 – 6 mm², са шест зуба 

 

Слика кримп кљешта 

                                               
 

 

 

Посебни захтеви за позицију бр.63: Каблови за унимер - сет (каблови, хватаљке 

кleps1micro, наставак на каблове, крокодилке)  сличан типу P1600B . 

 

 

Слика сета за каблове 
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Посебни захтеви за позицију бр.66:  

 

Дигитални двоканални осцилоскоп,50MHz,сличан типу Rohde Schwartz RTC 1002 

 

Пропусни опсег – 50 MHz 

Број аналогних канала – 2 

Величина екрана – 6,5“ 

Резолуција – 8 bita (16 bita у режиму високе резолуције) 

Дужина записа – 2 М тачака на једном каналу 

Временска база – од 1 ns / подели до 100s / подели 

Учестаност семпловања– 2 GS/s на једном каналу 

Виртуелни екран – 20 подела 

Додатне могућности – тестер компоненти, дивитални волтметар, бројач, мерење помоћу 

маски, FFT 

 

Слика дигиталног осцилоскопа 
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Посебни захтеви за позицију бр.67: Дигитални PC oсцилоскоп  

 

Дигитални осцилоскоп је сличан типу USB Velleman PCSU1000 60 MHz, 2-Канал 50 

MSa/s 4 kpts 8 Bit  калибриран према DAkkS (DSO), анализатор спектра 

 

Технички подаци   

   

Број аналогних улаза макс                 2 

Димензија производа, висина            205 mm 

Димензија производа, ширина           55 mm 

Димензије производа, дужина           175 mm 

Дубина меморије/канала                    4 null 

Калибриран по                                     DAkkS 

Категорија мерења(LOV)                   CAT I 

Одређене каракт.осцилоскопа: Дигитални осцилоскоп са 

меморијом(ODS),Спектрал.анализатор 

Појасна ширина                                   60MHz 

Резолуција                                            8 Bit 

Ниво узорковања по каналу               50 null 

Додати уређаји-проширења               USB 

Тип (тип произвођача)                        PCSU1000 

Тип осцилоскопа (категоризација)    Наменски осцилоскоп 

Улазна импенданса                             1 MOhm 

Уз осцилоскоп испоручити програмски пакет који се може инсталирати на најмање 2 

преносна рачунара. 

 

Посебни захтеви за позицију бр.68: Лаптоп за подршку Дигиталног PC Осцилоскопа 

 

-  Екран:  15.6" HD LED backlight,Anti Glare 1366x768   

-  Процесор:  Intel® Core™ i3 Processor 6100U 2.3 GHz, Cache 3MB   

-  Chipset: Is integrated with processor   

-  Графичка карта: Integrisana HD 520   

-  Меморија:  4 GB (4GBx1)DDR4, 2133MHz   

-  Хард диск: 1 -  500 GB SATA, 7200rpm   

-  Оптички уређај:  DVD-RW   

-  WiFi Dual Band Wireless LAN 2,4/5Ghz 802.11ac/a/b/g/n) + Intel WIDi 

-  Bluetooth  4.0 

-  Мрежна карта:  Gigabitnit LAN 10/100/1000 Mbps   

-  HDMI (Type A) 

-  VGA,USB 2.0x2,USB 3.0x2 

-  Тастатура -Водоотпорна 

-  У комплету испоручити адаптере са драјвером RS232 нa USB прикључак 1 мушки и 1 

женски. 

-  Читач меморијских картица:  (SDXC)   

 

Посебни захтеви за позицију бр.69: Преносна ручна акумулаторска LED лампа 

 

Професионална радна батеријска лампа је слична типу HSL1 – ANSMANN 

- Аутономија до 26 сати 

- Фокусирање светлосног снопа 
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- Литијумски батеријски пакет 3.7V 4000mAh 

- Пуњење преко утичнице 100V-240V /50/60Hz 

- Додатак за пуњење у колима 

- Додатак филтера у боји ( црвени, зелени плави ) 

- Три функције снопа -100%, 20% и трепћуће светло 

- Зидни сталак за пуњење 

            Техничке карактеристике: 

- Батерија за лампу -Литијум Акумулатор 3,7V - 4000mAh 

- Функције осветљења- 100% осветљење, 20% осветљење, испрекидано 

- Сијалица: LED  

- Снага осветљења: 3W 

- Домет видљивости: 1500m 

 

Посебни захтеви позицију бр.70: Преносна ручна LED лампа, покретна дршка са 

зкачаљком и  магнетом 

 

Ручна LED лампа 3W COB+1W пуњива је слична типу PL9233 PROSTO 

 

Техничке карактеристике 

Батеријска лампа са 3W COB LED + 1W LED диодама 

Извор светлости: 1 ком 3W COB LED диода + 1 ком 1W LED диода 

Јачина светлости: 3W COB LED: 150lm / 1W LED: 60lm 

Кућиште: пластично са закачаљком и магнетом 

Напајање: уграђен акумулатор Li-Ion 3.7V / 800mAh 

Време пуњења: 2~3h 

Пуњење се врши преко USB кабела ( USB кабел у склопу и додатак пуњач за 230V, 

50Hz) 

Време рада: 3W COB LED (~3h) / 1W LED (~7h) 

Димензије: 185 x 35 x 20mm 

Маса: 87 g 
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Контрола квалитета – квалитативни и квантитативни пријем 

 

Квалитативни пријем вршиће се пре испоруке код Продавца, где ће бити сачињен и 

потписан Записник о Квалитативном пријему. Квалитативни пријем вршиће Стручна 

комисија Купца, у присуству два представника Стручне комисије Купца и Продавца.  

Извештај са Квалитативног пријема доставити приликом испоруке. 

 

 

                                                                 Гаранција 

Гаранција за испоручена добра према декларацији произвођача. Гарантни рок почиње да 

тече од дана када је записнички констатован квалитативни/квантитативни пријем добара. 

                                                              

                                                   

                                                            Рок извршења 

 

Рок испоруке не може бити дужи од 45 дана од дана потписивања уговора. 

 

 

                                                           

Начин и место испоруке добара/пружања услуге/извођења радова 

 

Испорука предметних добара биће извршена у магацин купца 384 Батајница, Матрузова 

бб, Београд. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75 и 76. ЗАКОНА  О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

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

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

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

набавкама, и то: 

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

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

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

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

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

Закона о јавним набавкама); 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

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

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

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

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

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

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

         документацији. 

 

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

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

набавкама, и то: 

Понуђач је дужан да приликом достављања понуде достави потписане и оверене 

техничке услове који су саставни део конкурсне документације. 

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

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

а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке 

који ће извршити преко подизвођача. 
 

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

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

понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке. 
 

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

75. ст. 2. овог закона. 
 

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

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

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

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

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

члана чл. 75. ст. 2. овог закона. 
 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
 

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

са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем Изјаве 

(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. Закона о јавним набавкама, дефинисане овом 

конкурсном документацијом,осим услова из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона о јавним 

набавкама.   
 

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

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

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 

Лице уписано у регистар понуђача код установе надлежне за регистрацију није 

дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из 

члана 75. став 1. тачка (1) до (4) Закона о ЈН. У том случају понуђач је у обавези да 

у понуди наведе интернет страницу на којој су напред наведени подаци јавно 

доступни.  

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

овим законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 

страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
 

Чланом 79. став 2 ЗЈН („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) предвиђено је да je, 

ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац пре 

доношења одлуке о додели уговора може 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. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није 

дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог 

понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог 

наручиоца. 
 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 
 

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

страницама надлежних органа. 
 

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

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

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин.  

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. 
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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. 
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3. 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 мале вредности – набавка материјала за одржавање система 

даљинског управљања, набавка бр. 18/19, 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, а да додатне услове испуњавају заједно.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



 

 

 Јавна набавка мале вредности бр.18/19  

  26 

 
 

4. 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 набавкем мале вредности – набавка материјала за 

одржавање система даљинског управљања, набавка бр. 18/19, 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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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

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

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

отвара.  

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

евентуално име и презиме овлашћеног лица за контакт. 
 

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

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

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

набавке и централна стоваришта, писарница у приземљу бр. 134, Немањина 6, 

11000 Београд са назнаком: ,,Понуда за Јавну набавку мале вредности  - Набавка 

материјала за одржавање система даљинског управљања, бр. 18/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12,00 

сати дана  02.07.2019. године. 
  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

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

понуде.  
 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 
 

Понуда мора да садржи: 

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

конкурсне документације;  

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

је саставни део конкурсне документације (уколико понуђач наступа са 

подизвођачем); 

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

заједничкој понуди“, који је саставни део конкурсне документације (уколико 

понуду подноси група понуђача);  

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

конкурсне документације;  

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

конкурсне документације;  

 Попуњен, печатом оверен и потписан образац „Изјава понуђача о 

испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале 

вредности“, која је саставни део конкурсне документације; 

 Попуњен, печатом оверен и потписан образац „Изјава подизвођача о 

испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале 
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вредности“, која је саставни део конкурсне документације, (уколико се понуда 

подноси са подизвођачем); 

 Попуњен, печатом оверен и потписан образац „Изјава о независној понуди“, 

која је саставни део конкурсне документације; 

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

овлашћења Народне банке Србије, са попуњеним и овереним меничним 

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

понуде без ПДВ-а; копија картона депонованих потписа који је издат од 

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

 Техничке услове потписане и оверене 

 
 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

на начин који је одређен за подношење понуде. 
 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  
 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: „Инфраструктура 

железнице Србије“ ад, Сектор за набавке и централна стоваришта, писарница у 

приземљу бр. 134, Немањина 6, 11000 Београд, са назнаком: 
 

„Измена понуде за Јавну набавку – набавка материјала за одржавање система 

даљинског управљања бр.18/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 

„Допуна понуде за Јавну набавку - набавка материјала за одржавање система 

даљинског управљања бр.18/19- НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 

„Опозив понуде за Јавну набавку - набавка материјала за одржавање система 

даљинског управљања бр.18/19- НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 

„Измена и допуна понуде за Јавну набавку - набавка материјала за одржавање 

система даљинског управљања бр.18/19- НЕ ОТВАРАТИ” 
 

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 

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

називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 

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

понуду. 

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 
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У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 
 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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

(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

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

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

набавци. 
  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

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

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
 

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

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

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

Закона и то податке о:  

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

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

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

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

понуђача ће бити одбијена као неприхватљива. 
 

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

конкурсној документацији за предметну јавну набавку за подношење заједничке понуде, 

на начин и под условима дефинисаним конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку и обрасце попуњене, оверене печатом понуђача и потписане од стране 

овлашћеног лица понуђача на начин дефинисања конкурсном документацијом за 

подношење заједничке понуде. 
 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

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

заједничку понуду у име задругара. 
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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. 

 
 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

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

У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), купац ће извршити плаћање 

преносом средстава на текући рачун продавца, у року не дужем од 45 дана од дана 

пријема рачуна. 
 

Плаћање се врши уплатом на рачун продавца. 
 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

Купац нема обавезу издавања инструмената обезбеђења плаћања (менице, банкарске   

гаранције, акредитиви и слично).  
 

Цене из Понуде продавца су фиксне и непроменљиве до коначног извршења уговорених 

обавеза.  
                                                       

8.2. Захтев у погледу рока за испоруку 
 

Крајњи рок испоруке не може бити дужи од 45 календарских дана рачунајући од 

дана издавања налога за испоруку. 
 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда. 
 

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

од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

понуду. 
 

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

ЦЕНА У ПОНУДИ 
 

Вредност понуде предметне јавне набавке из конкурсне документације се изражава у 

динарима (РСД).  
 

Цена је исказана са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима 

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

узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
 

Цена је фиксна и не може се мењати. 
  

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

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
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10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

 Понуђач је обавезан да у понуди  достави бланко сопствену меницу са меничним 

овлашћењем за озбиљност понуде, 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 30 дана дужи од опције понуде.  
 

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

подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач благовремено не 

потпише уговор о јавној набавци; понуђач не поднесе средство обезбеђења за 

добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

 

 

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

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

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

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

овлашћених за потписивање и потврду пословне банке која представља доказ да је 

меница регистрована код Народне банке Србије. 
 

 

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

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

 важења. 

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

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

Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења понуђачу, пре истека 

рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством. 

Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене обавезе, 

понуђач је дужан да продужи важење средства финансијског обезбеђења, а према 

условима из Модела уговора, односно Уговора.   

 
 

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

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

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

стоваришта, Немањина 6, 11000 Београд, електронске поште на e-mail 

nabavke.infra@srbrail.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

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

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

или појашњењима конкурсне документације, одговор и ту информацију објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 18/19”. 
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 
  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  
 

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

Закона. 
 

12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

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

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
 

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

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

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

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

понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 

 

13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 
 

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“. 
 

Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом критеријума 

најнижа понуђена цена. 
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14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
  
Уколико све понуде са идентичном најнижом ценом, имају идентичан рок важења понуде 

(опција понуде), предност при додели уговора ће имати понуда чији је понуђач понудио 

краћи рок испоруке. 
 

15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из 

поглавља IV одељак 3.). 
 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 
  

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

или пословно удружење у њихово име. 
  

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

Србије“ ад, Сектор за набавке и централна стоваришта, писарница у приземљу бр. 134, 

ул. Немањина 6, Београд, са назнаком „Захтев за заштиту права за Јавну набавку -  

набавка материјала за одржавање система даљинског управљања бр.18/19“, а копија се 

истовремено доставља Републичкој комисији. 
 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 
 

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, 

без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 

Став 2. Овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 
 

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

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

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

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

подношење захтева за заштиту права је пет дана  од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки.  
 

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

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

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

подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

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

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН 
 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

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

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

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

nabavke.infra@srbrail.rs, у радно време Наручиоца, радним данима од понедељка до 

петка од 08:00 до 16:00 часова или препорученом пошиљком са повратницом  на адресу  

“Инфраструктура железнице Србије” ад, Сектор за набавке и централна 

стоваришта, Београд, Немањина 6, писарница у приземљу бр. 134, са назнаком 

предмета и броја јавне набавке. Уколико се Захтев за заштиту права доставља е-

поштом, пожељно је да се уз скенирани овај документ са печатом и потписом 

овлашћеног лица понуђача (подносиоца захтева), исти достави и у Word формату 

ради бржег и ефикаснијег поступања Наручиоца (без преписивања навода 

подносиоца захтева). 
 

Висина таксе 

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

Србије уплати таксу од 60.000 динара. 
 

Уплата таксе: интернет адреса Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки линк: 

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

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; у даљем тексту: 

ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и 

потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 
 

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

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 
 

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

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 рачунадостављеног од стране 

Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 

чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

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

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
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(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси  

захтев за заштиту права; 

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

захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 
 

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

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

наведене под тачком 1. 

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

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

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

заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава); 

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

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

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

законом и другим прописом. 
 

Примерак правилно попуњеног налога за пренос: 

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

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

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

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона о ЈН. 
  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

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

Закона о ЈН. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

  

Понуда бр ________ од __________________ за Јавну набавку мале вредности  – 

набавка материјала за одржавање система даљинског управљања, бр.18/19  

                                           1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Правно  лице разврстано по величини: 

-микро 

-мало 

-средње 

-велико 

 

Назив понуђача:   

Адреса понуђача:  
 

Матични број понуђача:  
 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ):  

 

Име особе за контакт:  
 

Електронска адреса понуђача (e-mail):  
 

Телефон:  
 

Телефакс:  
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

1) 
Назив подизвођача: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача: 
 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

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

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

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

достави за сваког подизвођач 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

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

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

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

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 

понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – набавка материјала за потребе одржавања 

система даљинског управљања бр.18/19  

 

Укупна цена без ПДВ-а, РСД  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом, РСД 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

у року од 45 дана од дана пријема рачуна   

Рок испоруке 

_______ календарских дана од дана 

издавања налога за испоруку  

( максимално 45 дана )  

 

Рок важења понуде 

 

 

_______ дана од дана отварања 

понуда ( минимум 30 ) 

Гарантни рок 
_____________месеци  

( минимално 12 месеци од испоруке ) 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

__________________________   ________________________________ 

 

 

 

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

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 

се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
1) 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 др 

Мирољуб Јевтић, (у даљем тексту: Купац), 

   

и  

2) ________________________________  из_____________,  улица 

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, које 

заступа ________________, (а) самостални понуђач б) носилац групе понуђача  која 

подноси заједничку понуду (заокружити а) или б ) сходно статусу)) 

 

2/1) __________________ из_____________,  улица ___________________ бр. ___, 

ПИБ: _____________,  матични број _____________,  које заступа ________________,  

који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач  (заокружити а) или б) сходно 

статусу) 

 

2/2) __________________из _____________, улица ___________________ бр. ___, 

ПИБ: _____________, матични број _____________, које заступа ________________, који 

наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно статусу) 

 

(у даљем тексту: Продавац). 

 
Напомена: Позиције 2/1, 2/2 попуњавају чланови групе понуђача у случају да понуду 

подноси група понуђача односно подизвођач/и уколико је ангажован за реализацију уговора. У 

том случају треба да назначе свој статус заокруживањем а) или б). У случају подношења 

понуде од стране групе понуђача подаци за носиоца посла се уписују у позицији 2. 

 

закључују  

УГОВОР О ИСПОРУЦИ ДОБАРА 

 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

 

Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе Купца и Продавца по основу  

набавке материјала за одржавање система даљинског управљања, набавка бр.18/19. 

Уговорне стране су сагласне да Продавац за Купца изврши  испоруку материјала за 

одржавање система даљинског управљања, у свему према понуди бр. ________ од 

__________.год. и ценама из обрасца структуре цене који се налази у прилогу Уговора и 

чини његов саставни део. 

 

Рок и место испоруке 

Члан 2. 

 

Продавац ће извршити испоруку из члана 1. Уговора у року од 45 календарских дана  од 

дана закључења Уговора. 

Испорука склопних уређаја биће у магацину Купца, Батајница, Матрузова бб, Београд. 
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Цена и начин плаћања 

Члан 3. 

 

Укупна вредност добара 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. 

 

Купац се обавезује да ће Продавцу са матичним бројем _______  уговорену цену 

утврђену у складу са чланом 3. овог уговора уплатити на његов текући рачун бр. 

_________  код __________, Београд, на основу испостављеног рачуна за испоручена 

добра. 

Купац  ће плаћања  вршити на основу испостављеног исправног рачуна за испоручена 

добра, у року од 45 дана од дана испостављања исправног рачуна.  

Под исправно испостављеним рачуном сматра се рачун који поседује сва обележја 

рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о 

рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018) и Закона о ПДВ-у 

("Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 

6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 

83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн.,108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн.,113/2017, 

13/2018 - усклађени дин. изн. и 30/2018 и 4/2019-усклађени дин. изн), као и других прописа 

који уређују предметну област. 

 

Обавезе Продавца 

Члан 5. 
 

Продавац је дужан да испуни техничке захтеве који су тражени у конкурсној 

документацији. Приликом испоруке добара Продавац је дужан да достави гарантне 

листове за испоручена добра. 

 

Контрола квалитета – квалитативни пријем 

Члан 6. 

 

Квалитативни пријем вршиће се пре испоруке код Продавца, где ће бити сачињен и 

потписан Записник о Квалитативном пријему. Квалитативни пријем вршиће Стручна 

комисија Купца, у присуству два представника Стручне комисије Купца и Продавца.  

Извештај са Квалитативног пријема доставити приликом испоруке. 

Квалитативни пријем и испитивања су саставни део понуде, а трошак сноси Продавац. 

У случају да се приликом квалитативног пријема утврди да предметна добра нису према 

одредбама ових спецификација, Купац ће имати право да изврши додатна испитивања о 

трошку Продавца. У случају да испитивања нису задовољила захтеване спецификације 

извршиће се поновљено испитивање, а ако резултати поновљених испитивања нису 

задовољавајући Купац задржава право да одбије преузимање целе испоруке. 

Испорука предметних добара могу да одступају ± 1% од тражене вредности у 

спецификацији, а све према стандардима који се примењују у Републици Србији. 
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Гаранција 

Члан 7. 

 

Гаранција за испоручено добро мора трајати најмање према декларацији произвођача, а 

не мање од годину дана. 

Продавац  је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току 

гарантног рока, a Купац задржава право испостављања захтева за продужење гарантног 

рока. За настале рекламације, Купац сачињава комисијски записник и писану 

рекламацију доставља директно Продавцу. Продавац је дужан да рекламацију реши у 

року од 30 (тридесет) дана од дана пријема рекламације. 

 

Гаранције за добро извршење посла 

Члан 8. 

 

Продавац је дужан да приликом закључења Уговора достави уредно потписану 

сопствену бланко меницу без жираната у корист Купца, са овлашћењем за попуњавање у 

висини од 10 % вредности Уговора без ПДВ-а са клаузулом „без приговора“, „по 

виђењу“, „неопозива“ и „безусловна" као средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла. Меница мора да важи тридесет дана дуже од истека рока  важења 

Уговора. Aкo сe зa врeмe трajaњa Уговора  прoмeнe рoкoви зa извршeњe угoвoрних 

oбaвeза вaжнoст менице мoрa дa сe прoдужи за нових 30 дана од новоутврђеног рока 

испоруке. 

Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном 

промету („Сл. лист СРЈ”  бр. 3/02 , 5/03 , „Сл. гласник РС” бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. 

закон, 31/11 и  139/14-др.закон).  

Са меницом, Продавац је дужан да достави и копију картона депонованих потписа 

издатог од пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу и податком о 

броју текућег рачуна који се наводи у меничном овлашћењу, ОП образац – оверен 

потпис лица овлашћеног за заступање и доказ о регистрацији менице у складу са 

Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења 

(„Службени гласник РС" број 56/2011, 80/15, 76/16 и 82/17). 

 

Уколико Продавац приликом закључења Уговора не достави средство финансијског 

обезбеђења на начин и под условима из става 1 – 3. овог члана Купац може да раскине 

Уговор. 

Члан 10. 

 

Ако Продавац не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки дан 

закашњења плати Купцу уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно на вредност 

извршених испорука са закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% 

(пет процената) вредности Уговора. 

Делимично извршење испоруке добара у предвиђеном року на искључује обавезу 

плаћања уговорне казне за део неизвршених испорука добра. 
 

Ако Продавац једнострано раскине Уговор или изврши испоруку која битно одступа од 

уговорених одредби по питању квалитета и рокова извршења испоруке добара, Купац 

има право да депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе на наплату.  
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Раскид Уговора 

Члан 11. 

 

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. 

Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине Уговор уколико 

Продавац не изврши испоруку добара који су предмет јавне набавке, у уговореном року, 

као ни у накнадном року који му Купац одреди. 

 
 

 

Виша сила 

Члан 12. 

 

Уговорне стране ослобађају се делимично или у потпуности последица неизвршења 

обавеза по овом уговору уколико је неизвршење резултат деловања више силе. 

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после 

закључења овог уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних 

страна, као што су: рат,  земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа 

од утицаја на извршење обавеза. 
 

Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки други 

писани начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење 

уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни  наступање 

околности више силе, а која је том околношћу погођена, не може се  позивати на њу, 

изузев ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења. 

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 13. 

 

У случају спора између Купца  и Продавца уговара се надлежност Привредног суда у 

Београду.  
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Измена и допуна Уговора 

Члан 14. 

 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, 

закључењем Анекса, у свему у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

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

Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити фиксне  

током важења Уговора. 

Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати 

максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, сходно члану 

115. став 1. ЗЈН. 
 

 

Остале одредбе 

Члан 15. 

 

Уговор ступа на снагу када га потпишу овлашћени представници уговорних страна, а 

примењује се од дана достављања гаранције за добро извршење посла из члана 8. 

Уговора. 

Уговор се закључује на одређено време, до испуњења свих уговорних обавеза, а 

максимално 12 месеци од дана обостраног потписивања. 

 

Члан 16. 

За све што није предвиђено овим уговором, примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима (“Службени лист СФРЈ ”, бр. 29/78, 39/85-одлука УСЈ и 57/89, 

„Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/2003-Уставна повеља), 

као и други прописи Републике Србије који регулишу ову област. 

 

Члан 17. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Купац задржава 3 

(три) примерка, а Продавац добара 3 (три) примерка. 

 

                   за ПРОДАВЦА 

.                                  

 

 

______________________________ 
 

 

за КУПЦА 

''Инфраструктура железнице Србије'' а.д. 

 

 

_____________________________________ 

в.д. генералног директора  

др Мирољуб Јевтић  

 

 

 

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

понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно 

исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Бр. Назив 

Јед. Цена у 

РСД без 

ПДВ-а 

Ј.мере Количина 

Укупно у 

РСД, без 

ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

1 
Тинол жица за лемљење  1mm, 

паковање 1kg  кг. 5  

2 
Тинол паста за лемљење 

 ком 6  

3 
Силикон паста, за хлађење 

полупроводника,   паковање 100 gr.   ком 10  

4 
Фитиљ за разлемљивање ,BB, 

1mm²×1,6m  
ком 10 

 

5 
Фитиљ за разлемљивање ,BB, 2 

mm²×1,6m  
ком 10 

 

6 
Фитиљ за разлемљивање ,BB, 

2,5mm²×1,6m  
ком 10 

 

7 

Грец елемент 

B1000C8000,(1000V/8A), KBU, 

 изводи у реду 

 ком 30  

8 
Бужир термоскупљајући  2mm црни 

паковање 1m  ком 20  

9 
Бужир термоскупљајући  2mm 

црвени паковање 1m  ком 20  

10 
Бужир термоскупљајући  2mm 

плави паковање 1m  ком 20  

11 
Бужир термоскупљајући  3mm црни 

паковање 1m  ком 20  

12 
Бужир термоскупљајући  3mm 

црвени паковање 1m  ком 20  

13 
Бужир термоскупљајући  3mm 

плави паковање 1m  ком 20  

14 
Бужир термоскупљајући  4mm црни 

паковање 1m  ком 20  

15 
Бужир термоскупљајући  4mm 

црвени паковање 1m  ком 20  

16 
Бужир термоскупљајући  4mm 

плави паковање 1m  ком 20  

17 
Бужир термоскупљајући  6mm црни 

паковање 1m  
ком 20 

 

18 
Бужир термоскупљајући  6mm 

црвени паковање 1m  
ком 20 

 

19 
Бужир термоскупљајући  6mm 

плави паковање 1m  
ком 20 

 

20 
Бужир термоскупљајући 10mm црни 

паковање 1m  ком 20  

21 
Бужир термоскупљајући 10mm 

црвени паковање 1m  ком 20  
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22 
Бужир термоскупљајући 10mm 

плави паковање 1m  ком 20  

23 
Пуњач за, Ni-MH батерије AA 1,2 

V, R20 1,2V, 3000 mAh  ком 4  

24 
Батерија типаLR6 ili HR6, „AA“, 

1,5V, алкална                                                       ком 50  

25 
Батерија типа 6LR61, 9V, алкална 

1604A  ком 
30 

 
 

26 
Батерија типа Lead-Acid LC-

R067R2P, 6V, 7,2 Ah                                                                                  ком 2  

27 
Батерија пуњива Ni-MH-AA 1,2V, 

2500mAh, (4 PACK)  ком 15  

28 
Електролит - 1000 μF/ 100V, (RAD.) 

 ком 50  

29 
Електролит - 2200μF/ 100V, (RAD.) 

 
ком 30 

 

30 
Електролит - 470 μF/ 100V, (RAD.) 

 ком 100  

31 
Електролит - 100μF/ 100V, (RAD.) 

 
ком 100 

 

32 
Електролит - 47μF/ 100V, (RAD.) 

 
ком 100 

 

33 
Отпорник 6,8kΩ,5W,жичани са 

керамичким телом, 5%  ком 50  

34 
Отпорник 47Ω, 5W,жичани са 

керамичким телом, 5%  ком 50  

35 
Тример линеарни 25kΩ,ТR-

1L,лежећи  ком 100  

36 
Тример линеарни 50kΩ,ТR-

1L,лежећи  ком 100  

37 
Тример линеарни 100kΩ,ТR-

1L,лежећи  ком 100  

38 
Зенер диода 3V,   1,4W 

 ком 50  

39 
Зенер диода 10V, 1,4W 

 ком 50  

40 
Зенер диода 15V, 1,4W 

 ком 50  

41 
Зенер диода 16V, 1,4W 

 ком 50  

42 
Зенер диода 18V, 1,4W 

 ком 50  

43 
Зенер диода 24V, 1,4W 

 ком 50  

44 
Алуминијумски кофер за алат и 

прибор  ком 10  

45 
Електричарска кљешта са шест 

функција,1000V,   VDE-13 96 200  ком 5  

46 
Акумулаторска бушилица-одвијач 

 ком 3  
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47 

Комплет одвртача, сет за 

електронику 15/1, 

Ravni (1,0х50, 2,0х50, 3,0х50),  

Phillips (PH000x50, PH00x50, 

PH1x50),  

Torx (T5x50, T6x50, T8x50, T10x50, 

T15x50), Šestougaoni (HX:1,5x50, 

2,0x50, 2,5x50, 3,0x50) 

 ком 10  

48 
Комплет TBI одвијача у пластичној 

кутији ( 8 ком.)  ком 6  

49 
Скидач изолације No. S4-28 

Multi,Wecon  ком 10  

50 
Лемилица са регулацијом,дигитално 

подешавање, слично као HQ 30  ком 3  

51 
Гасна лемилица P-1K10-60W 

 ком 3  

52 
Лупа лампа, стона,овална, повећање 

3х  ком 3  

53 
Кримп кљешта за хилзне, 0.25 – 6 

mm², са шест зуба  ком 10  

54 

Изолована хилзна 0,75mm², 

L2=8mm, 

паковање 100 ком. 

 ком 6  

55 
Изолована хилзна 1,0mm², L2=8mm, 

паковање 100 ком.  ком 6  

56 
Изолована хилзна 1,5mm², L2=8mm, 

паковање 100 ком.  ком 6  

57 
Изолована хилзна 2,5mm², L2=12m, 

паковање 100 ком.  ком 6  

58 

Изолована хилзна 2,5mm², 

L2=9,5mm, 

паковање 100 ком. 

 ком 6  

59 
Транзистор  BC 141-16, TO-39 

 ком 60  

60 
Транзистор  BC 161-16, TO-39 

 ком 60  

61 
Транзистор  2N 2646, UJT-P, 

Ip=5μA, Iv=4mA, TO-18  ком 100  

62 
Контакт спреј 60/100ml 

 ком 10  

63 

Каблови за унимер, сет (каблови, 

хватаљке кleps1micro,наставак на 

каблове,крокодилке) 

 ком 8  

64 
Кабл тест,100cm, црни, банана 4mm 

на крокодилку  ком 8  

65 
Кабл тест,100cm, црвени,банана 

4mm на крокодилку  ком 8  

66 

Дигитални двоканални 

осцилоскоп,50MHz,слично као RTC 

1002 

 ком 1  

67 
Дигитални  PC.Осцилоскоп,слично 

као PCSU 1000  ком 1  

68 
Лап топ за подршку Дигиталног 

PC.Осцилоскопа  ком 1  
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69 
Преносна ручна акумулаторска LED 

лампа   ком 5  

70 

Преносна ручна LED 

лампа,покретна дршка са зглобом са 

магнетом  

 ком 10  

Укупна цена у РСД без ПДВ-а 
 

Укупна цена у РСД, са ПДВ-ом 
 

 

 

У  _____________________                                                   за ПРОДАВЦА 

 

     Дана___________________ 

                                                                М.П.                 ________________________ 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

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

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а,  

 На крају уписати укупну цену услуге без и са ПДВ-ом. 

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

 За јавну набавку  материјала за одржавање система даљинског управљања  

набавка бр. бр.18/19  

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове 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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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

За јавну набавку материјала за одржавање система даљинског управљања,  

набавка бр. 18/19 
 

У складу са чланом 26. Закона, 

____________________________________________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку набавке материјала за одржавање система даљинског управљања, набавка бр. 

18/19,  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако 

утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку 

јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране 

учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 

представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Модел меничног овлашћења ( доставља се уз понуду ) 
ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ  

 

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платог промета, 

ДУЖНИК-ПРАВНО ЛИЦЕ:___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Седиште/адреса: ______________________________________________________ 

Матични број: ________________________________________________________ 

ПИБ:   _______________________________________________________________ 

Текући рачун: ________________________________________________________ 

Код банке: ___________________________________________________________ 

И  З  Д  А  Ј  Е  

КОРИСНИК: "Инфраструктура железнице Србије" ад - Београд, Немањина 6, 

ПИБ: 109108420, матични број: 21127094 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  

За корисника бланко, соло менице  

Предајемо вам бланко соло меницу и то, бр. ___________, овлашћујемо 

„Инфраструктура железнице Србије“а.д. Београд, као Повериоца, да предату меницу 

може попунити на износ 

1.меница - 5% од вредности понуде без ПДВ-а, односно на износ ______________ 

динара, у сврху гаранције за озбиљност понуде са роком важења 30 дана дуже од 

предвиђеног рока важења понуде. 

Овлашћује се „Инфраструктура железнице Србије“а.д. као Поверилац, да у складу са 

одредбама наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и неопозиво, 

на први позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет рачуна 

Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца - „Инфраструктура железнице 

Србије“а.д. Београд. 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да 

наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове 

банке да поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због 

евентуалног недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа 

наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на 

основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и 

отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.  

Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених лица 

за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника, промене 

печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране 

Дужника и других промена од значаја за правни промет.  
 

Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2019. године 

ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________    М.П. 
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Модел меничног овлашћења ( доставља се уз уговор ) 

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платог промета, 

 

ДУЖНИК: __________________________________________________________ 

Седиште:  ___________________________________________________________ 

Матични број: _______________________________________________________ 

ПИБ: _______________________________________________________________ 

Текући рачун: _______________________________________________________ 

Код банке:  __________________________________________________________ 

 

ИЗДАЈЕ  

                                           МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  

                                ЗА КОРИСНИКА СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ  

 

КОРИСНИК: "Инфраструктура железнице Србије" ад - Београд, Немањина 6, 

ПИБ: 109108420, матични број: 21127094 

 

Предајемо вам једну бланко соло меницу са клаузулом да је „неопозива“, 

„безусловна“, „на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, серија ___________ 

на износ _____________________________ динара 

(словима:_________________________________________) на име средства 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла, а коју Корисник може 

реализовати ако горе наведени дужник не извршава или неуредно извршава своје обавезе 

по основу Уговора ____________________________________________________ дел. број 

Дужника ______________ од ______________године,  дел. број Корисника 

______________ од ______________ године,  који је закључен након спроведеног 

поступка јавне набавке број ЈН МВ 18/19 

Рок важења менице је  до ___________________ године. 

            Овлашћујемо: "Инфраструктура железнице Србије" ад, Немањина 6 - Београд 

да горе наведену  меницу може уновчити неопозиво, безусловно, на први позив, без 

права на приговор, без трошкова, вансудски, и преко своје банке са свих рачуна 

Дужника. 

            Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату  - плаћање изврши на терет 

свих наших рачуна, а приоритетно на терет нашег рачуна број ____________________ и 

да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну/има уопште 

нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.  

 Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до промене 

лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 

статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица Дужника ___________________. 

Ово овлашћење сачињено у два (2) истоветна примерка, од којих један (1) за 

Дужника, 1 (један) за Корисника.   

 

  

 Датум издавања овлашћења                           Дужник – издавалац менице 

 

М.П.     ____________________________ 

                                                                 Потпис овлашћеног лица 


