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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 
68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 
145/2018 деловодни број 1/2018-3682 од 30.11.2018.год. и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку  145/2018, деловодни број 1/2018-3682/1 од 30.11.2018. год., 
припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку услуге израде пројекта за модернизацију сигнално сигурносних 
уређаја у станици Радинац, набавка мале вредности 

ЈНМВ бр. 145/18 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

 Подаци о предмету јавне набавке и позив 
за подношење понуде за јавну набавку мале 
вредности 

4 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место испoруке добара,  

7 

 
III 

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

9 

IV Критеријуми за доделу уговора 11 

V Обрасци који чине саставни део понуде 12 

VI Модел уговора  27 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 35 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ 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 

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 145/18 је услуга - израде пројекта за 
модернизацију сигнално сигурносних уређаја у станици Радинац 

Шифра из ОРН – 7132000 – услуга техничког пројектовања  

4.Партије 
Ова набавка није обликована по партијама. 
 
5. Циљ поступка 
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

6. Контакт служба: Сектор за набавке и централна стоваришта: 
- е-mail: nabavke.infra@srbrail.rs 

радним даном од 09-15 часова. 
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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 бр. 145/18 је услуга израде пројекта за модернизацију сигнално 
сигурносних уређаја у станици Радинац 

 

Шифра из ОРН – 7132000 – услуга техничког пројектовања  

 
3. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у 
складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15).  
 

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 и додатне 
услове предвиђене чланом 75. и 76. 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 бр.6, приземље,  
Главна писарница, канцеларија бр. 134. 

 

са назнаком: „Понуда за јавну набавку мале вредности бр.ЈНМВ 145/18 - 
израда пројекта за модернизацију сигнално сигурносних уређаја у станици 
Радинац 
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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.  
 
Рок за подношење понуда је  20.12.2018. год. до 11,00 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 за извршење услуге, не може бити дужи од 60 календарских дана од дана 
закључења Уговора. 
Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде заинтересовани 
понуђачи могу тражити у писаном 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 бр. 6 

 електронска пошта: nabavke.infra@srbrail.rs  
 

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, ЈНМВ бр. 145/18” 

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 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 20.12.2018. год. у 11,30 часова и то на адреси 
Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, ул. Немањина бр.6, 
канцеларија 349. 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 
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достављања наведеног извода проверити тај податак на сајту Агенције за привредне 
регистре). 

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.   
 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ  
 

1. Предмет услуге 
Предмет набавке је израда идејног пројекта за реконструкцију сигнално 
сигурносних уређаја у станици Радинац,на прузи Смедерево-Мала Крсна 

 

 

2. Општи технички услови 
Потребно израдити идејни пројекат за за реконструкцију сигнално сигурносних 
уређаја у станици Радинац,на прузи Смедерево-Мала Крсна. Идејни пројекат 
израдити у шест (6) штампана примерка и два у електронској форми на CD-u  који се 
достављају „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., сектор за Електротехничке 
послове,Немањина бр.6 канцеларија 610. 
 
 

3. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

3.1. Циљ израде идејог пројекта 

Инфраструктура „Железнице Србије“ планира да изврши супституцију постојећег 
релејног уређаја типа WSSB из бивше Источне Републике Немачке, који је уграђен 
почетком седамдесетих година прошлог века у склопу изградње и потребе теретног 
железничког транспорта „Железаре Смедерево“ у Радинцу. Предметни тип 
осигурања уграђен у службеном месту Радинац је специфичан и јединствен на 
територији Инфраструктуре железнице Србије. Због недостатка резервних делова, 
који се одавно нигде више не производе, саме старости уређаја, као и већ 
уништених и неупотребљивих компонената и подсклопова, Инфраструктура 
Железнице Србије а.д. има намеру да постојећи унутрашњи релејни уређај, 
комплетно замени са уређајем типа Siemens SpDrS64 JŽ, који ће се демонтирати са 
деонице пруге Београд Центар – Стара Пазова. Ово је све у циљу рационалног 
коришћења резервних делова, којих ће све више бити током модернизације пруга на 
коридору X, којим ће се постојећи система типа Siemens SpDrS64 JŽ  заменити са 
сигнално сигурносном опремом новије генерације. Друга предност ове супституције 
је та, да се осигура службено место Радинац, која је од виталног значаја по обиму 
теретног и путничког саобраћаја са опремом типа осигурања Siemens SpDrS64 JŽ. 
Уградњом наведене опреме би повећали поузданост и сигурност железничког 
саобраћаја у железничкој станици Радинац, и омогућили ефикасније одржавање, 
што због доступности резервних делова, тако и због обучености и познавања овог 
система од стране наших радника.  

3.2. Документациона основа за израду Идејног пројекта 

1. Постојећи Главни пројекат осигурања службеног места Радинац. 
2. Постојећи монтажни пројекат осигурања службеног места Радинац. Блок сигнал 

Ниш, 1971. година, 
3. Извештај Комисије Инфраструктуре железнице Србије за опходњу железничке 

станице Радинац. 
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4. Идејни пројекат за реконструкцију сигнално-сигурносног уређаја у станици 

Радинац, на прузи Смедерево-Мала Крсна треба израдити на основу следећих 

докумената: 

 - Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 
одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) 
- Правилник о техничким условима за сигнално- сигурносне уређаје („Службени 
гласник РС“ број 104/13, 66/15-др. закон и 92/15)), са светлосним путопрелазним 
сигналима и полубраницима 
- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објеката  ("Сл. гласник РС", бр. 
72/2018) 
- Прaвилник o тeхничким услoвимa и oдржaвaњу гoрњeг стрoja жeлeзничких 
пругa („Службeни глaсник РС“, брoj 39/2016), Правилник о изменама и допунама 
Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга 
(„Сл. гласник РСˮ, број 74/16),  
- Прaвилник o тeхничким услoвимa и oдржaвaњу дoњeг стрoja жeлeзничких пругa 
(„Службeни глaсник РС“, брoj 39/2016) и Правилником о изменама и допунама 
Правилника о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга 
(„Сл. Гл. РС“, број 74/16) 
-Сигнални правилник /1/, ЗЈЖ бр 4/96, 5/96, 1/97), 
-Саобраћајни правилник /2/,(Сл. гласник 3/94, 4/94, 5/94), 
-Типски пројекат стубне трафостанице за напајање из возног вода контактне 
мреже 
-Односни стандарди  ЈЖС и нормама СРПС ЕН из ове области, као и другим 
прописима и важећом документацијом. 

 

4. СИГНАЛНО - СИГУРНОСНА ПОСТРОЈЕЊА 

     Пројектом сигнално-сигyрносних постројења потребно је: 

Службено место Радинац опремити електро релејним сигнално сигурносним 
уређајима типа Siemens SpDrS64 JŽ са светлосним сигналима за пунктуалну 
контролу брзине возова,  којима се омогућава брзина саобраћаја возова 
опремљених локомотивским делом аутостоп уређаја (аутостоп систем I-60) брзином 
до 160 km/h. Ови уређаји треба да испуњавају следеће основне услове:  

а) конструктивно и шемотехнички релејни уређај мора бити усаглашен са SRPS 
ЕН 50126-1, СРПС ЕН 50128 и СРПС ЕН 50129, 

б) у погледу електромагнетне компатибилности сигнално сигурносни уређај и 
њихови делови морају испунити услове прописане у СРПС ЕН 50121-4 

в)  СС уређаји у смислу осталих утицаја морају,  да задовоље одредбе следећих 
    стандарда: 
    (1) Живoтнa срeдинa у пoглeду климaтских утицaja : СРПС EН 50159-1:2001 и  
         СРПС EН 50159-2:2001; 
    (2) Живoтнa срeдинa у вeзи eлeктрo мaгнeтних утицaja  СРПС EН 61000-4-2 

         (стaтички eлeктрицитeт), СРПС EН 61000-4-3 (eлeктрo мaгнeтнa пoљa),       
СРПС  EН 61000-4-4 (импулсни утицajи); 

    (3)  Изoлaциja и тeст нaпoн: СРПС EН 50178; 
(4) Прeнaпoнскa и aтмoсфeрскa прaжњeњa -зaштитa:СРПС EН 50122, СРПС   

EН  62305;  
    (5) Зaштитнe  oдрeдбe у вeзи изoлaциje и узeмљeњa су дeфинисaнe 

стaндaрдимa  СРПС EН 50122-1, СРПС EН 50124-1, СРПС EН 50124-2; 
    (6)  Зaштитa живoтнe срeдинe je дeфинисaнa стaндaрдима: СРПС EН 60721 и 
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          СРПС EН 50125; 
    (7) Сигурнoсни кoмуникaциoни зaхтeви у пoглeду oтвoрeних прeнoсних 
систeмa су дeфинисaни стaндaрдимa СРПС EН 50159-1, СРПС EН 50159-2, 
СРПС EН  50121-4 и СРПС EН 50121-5; 

    (8) Meхaничкe зaштитe - зaхтeви: Meхaничкa кoнструкциja oпрeмe мoрa дa 
          усклaди стeпeн ИП зaштитe (зaштитa oд прoдoрa стрaних тeлa и вoдe), у 
          склaду сa стaндaрдoм СРПС EН 60529. Oтпoрнoст нa мeхaничкe утицaje 
          минимaлнa  ИК 08 у склaду сa СРПС EН 50102; 

 
г)  Давање команди и праћење стања појединих елемената уређаја од стране 

саобраћајног оператора; у ту сврху предвидети операторску радну станицу на 
бази PC рачунара, који заједно са периферним уређајима (монитор, 
тастатура, миш) образују интерфејс човек – машина (HMI). Oператорску радну 
станицу опремити и активним и резервним радним местом. Пројектовати 
потребан број монитора са прегледним показивањима, а по потреби као 
могућност предвидети и показивање на увећаном екрану комплетне 
колосечне ситуације са елементима осигурања. Командовање предвидети 
преко тастатуре и миша. Мониторски приказ елемената осигурања дати према 
усвојеној графици у "Инфраструктура железницe Србије" а.д. и најновијем 
приложеном каталогу симбола.  

1. све светлосне сигнале предвидети са светиљкама у ЛЕД технологији. 

2. у службеном месту Радинац скретнице опремити електропоставним справама и 
предвидети уградњу уређаја за електрично грејање скретница са напајањем из 
возног вода контактне мреже. 

3. контролу слободности станичних и међустаничних одсека вршити применом 
шинских струјних кола, 

4. као најавне елеменате шинских возила предвидети 80 м контакт. 

5. за повезивање спољашњих елемената осигyрања користити каблове са 
полиетиленском (РЕ) изолацијом. Предвидети посебне кабловске мреже и 
посебне разделне елементе за сигнале, за скретничке поставне справе, за 
шинска струјна кола и за надзор и командовање грејањем скретница.  

6. напојне ypeђaje по службеним местима предвидети тако да представљају 
системе за беспрекидно напајање. Потребне напоне обезбедити из статичких 
претварача и исправљача уз редундантно извођење по принципу "1 од 2" са 
статичком склопком. Као основни извор напајања предвидети јавну 
дистрибутивну мрежу 3x400V; 50 Нz. Као помоћни извор напајања предвидети 
контактну мрежу 25кV; 50Hz. Као резервни извор напајања предвидети 
акумулаторску батерију која обезбеђује напајање статичких претварача у трајању 
од 3 часа. Напајање црвених сијалица на главним сигналима и напајање система 
бројача осовина треба да буде мoryћe још додатних 8 часова по искључењу 
наведених извора. Предвидети прикључак за покретни дизел агрегат. 

7. За напојни уређај извршити нови прорачун на основу постојећих потрошача. 

8. За смештај и уградњу релејног и напојног уређаја и остале опреме пројектовати 
просторије у складу са техничким условима за смештај овакве врсте опреме. 
Потребно је планирати нови простор за смештај наведене опреме у постојећој 
згради железничке станице Радинац у простору чекаонице која се налази у 
станичној згради. Како би се омогућило да време преласка рада са постојећег на 
новоуграђени систем у службеном месту Радинац, буде минимално због великог 
обима саобраћаја. 
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5. САДРЖАЈ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА 

За потребе прибављања локацијских услова за израду предметне техничке 
документације израдити Идејно решење у складу са чланом 117а Закона о планирању 
и изградњи.   
 
Техничка документација Идејног пројекта, мора да садржи:  

 Технички извештај, 

 Пројектни задатак, 

 Текстуалну и нумеричку документацију са прорачуном, 

 Детаљни предмер и предрачун опреме, материјала и радова, 

 Графичку документацију и цртеже у уобичајеној размери. 
 

 6. ТЕХНИЧКА ОБРАДА ПРОЈЕКТА 
 

Пројекат за Идејни пројекат израдити у складу са прописима и стандардима који 
регулишу предмет односног техничког решења железничке инфраструктуре. 
Пројектни задатак је саставни део Пројекта и у исти мора бити увезан. 
Идејни пројекат за осигурање службеног места Радинац израдити у 6 (шест) штампаних 
примерака и 2 (два) електронска примерка и доставити Сектору за развој 
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. ради верификације. 
 
Посебни услови које понуђач треба да испуни: 

1. Да понуђач поседује лиценцу за израду техничке документације за јавну 
железничку инфраструктуру коју је издало Министарство надлежно за послове 
грађевинарства и то: 

 П141Г2 - пројеката саобраћајница за јавне железничке инфраструктуре са 
прикључцима; 

 П141Е1 - пројеката електроенергетских инсталација високог и средњег 
напона за јавну железничку инфраструктуру са прикључцима; 

 П141Е4 - пројеката управљања електромоторним погонима - аутоматика, 
мерења и регулација за јавне железничке инфраструктуре са 
прикључцима; 

 П150Е3 - пројеката телекомуникационих мрежа и система за 
телекомуникационе објекте, односно мреже, системе или средства која су 
међународног и магистралног значаја; 

2. Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно да понуђач 
има стално запослена високообразована стручна лица и/или планира 
ангажовање одговорних лица која ће решењем бити именована за вршење 
услуга у предметној јавној набавци и која поседују адекватне лиценце 
неопходне за израду техничке документације која је предмет понуде и то: 

 Најмање једног дипломираног инжењера архитектуре са важећом 
лиценцом 300; 

 Најмање једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом 
лиценцом број 310; 

 Најмање једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом 
лиценцом број 315; 

 Најмање једног дипломираног инжењера машинства са важећом лиценцом 
330; 

 Најмање једног дипломираног инжењера машинства са важећом лиценцом 
333; 

 Најмање два дипломирана саобраћајна инжењера који поседује лиценцу 
370; 
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 Најмање два дипломираног инжењера електротехнике који поседује 
лиценцу 350; 

 Најмање једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 351; 
 Најмање једног дипломираног инжењера електротехнике који поседује 

лиценцу 352; 
 Најмање једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 353; 
 Најмање једног дипломираног инжењера геодезије са лиценцом 372; 

3. Да понуђач услуга има доказано искуство у изради техничке документације за 
железничку инфраструктуру, што је неопходно доказати референц листом 
израђене пројектне документације из области која је предмет набавке у 
последње три године; 

4. Да понуђач услуга располаже довољним техничким капацитетом, односно 
потребно је да понуђач има лиценциране софтвере, рачунарску опрему и 
штампаче неопходне за реализацију посла који је предмет набавке. Доказ о 
техничкој опремљености понуђач доказује фотокопијом извода из пописне 
листе, потписане од стране овлашћеног лица понуђача, фотокопијама уговора о 
набавци опреме или фотокопијом уговора о најму о захтеваној техничкој 
опреми. Тражену техничку опремљеност понуђач мора видно да означи у 
пописној листи, за сваку од тражених позиција; 

 
 
7. Рок извршења услуге 
 

Крајњи рок за извршење услуге је 60 дана од дана закључења уговора. 
 

 

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 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин 
дефинисан у следећој табели, и то: 
 

Р. 
бр. 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1 

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

ИЗЈАВА (Образац 5. у 
поглављу V ове 

конкурсне 
документације), којом 

понуђач под пуном 
материјалном и 

кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава 

услове за учешће у 
поступку јавне набавке из 
чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и 
став 2. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном 
документацијом 

2 

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

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

4 

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

5 

Да има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне 
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН), и то: 
-  Лиценце за израду техничке документације 
за јавну железничку инфраструктуру коју је 
издало Министарство надлежно за послове 
грађевинарства и то: 

 П141Г2- пројеката саобраћајница 
за јавне железничке 
инфраструктуре са 
прикључцима; 

 П141Е1-  пројеката 
електроенергетских инсталација 
високог и средњег напона за 
јавну железничку 
инфраструктуру са 
прикључцима; 

 П141Е4 - пројеката управљања 
електромоторним погонима - 
аутоматика, мерења и 
регулација за јавне железничке 
инфраструктуре са 
прикључцима; 

 

Лиценца  П141Г2, 
П141Е1, П141Е4 издате 
од стране Министарства 
надлежног за послове 
грађевинарства, у виду 

неоверене копије. 

 
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 И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. Пословни капацитет 
 Да понуђач услуга има доказано искуство у изради пројектно техничке 

документације за железничку инфраструктуру, што је неопходно доказати 
референц листом израђене пројектне документације из области која је 
предмет набавке у последње три године (2015, 2016 и 2017 год.) у износу од 
најмање 1.000.000,00 динара без ПДВ-а 

 

Доказ: 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), 
којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 
чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН и чл. 76 ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом 
Референц листа израђених пројектно-техничких документација 
примерено предмету јавне набавке у последњих три године (2015., 
2016. и 2017 год.) у износу од најмање .000.000,00 динара без ПДВ-а 
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2. Кадровски капацитет 

 
 
 

Да Понуђач располаже неопходним кадровским  капацитетом, односно да има 
у радном односу или ангажовано уговором о обављању привремених и  
повремених пословиа/уговором о делу има: 

 Најмање једног дипломираног инжењера архитектуре са важећом 
лиценцом 300; 

 Најмање једног дипломираног грађевинског инжењера са 
важећом лиценцом број 310; 

 Најмање једног дипломираног грађевинског инжењера са 
важећом лиценцом број 315; 

 Најмање једног дипломираног инжењера машинства са важећом 
лиценцом 330; 

 Најмање једног дипломираног инжењера машинства са важећом 
лиценцом 333; 

 Најмање два дипломирана саобраћајна инжењера који поседује 
лиценцу 370; 

 Најмање два дипломираног инжењера електротехнике који 
поседује лиценцу 350; 

 Најмање једног дипломираног инжењера електротехнике са 
лиценцом 351; 

 Најмање једног дипломираног инжењера електротехнике који 
поседује лиценцу 352; 

 Најмање једног дипломираног инжењера електротехнике са 
лиценцом 353; 

 Најмање једног дипломираног инжењера геодезије са лиценцом 
372; 

 

Доказ: 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), 
којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 
чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН и чл. 76 ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом уз коју је потребно за одговорне 
пројектанте приложити копију важеће лиценце  са потврдом 
инжењерске коморе Србије о важности исте, копију важећих М 
обрасца или копију уговора о обављању  привремених и повремених 
послова/уговора о делу 

3. Технички капацитет 
 Да понуђач услуга располаже довољним техничким капацитетом, односно 

потребно је да понуђач има најмање један лиценцирани софтвер,и најмање 
једну рачунарску јединцу  са штампачем неопходне за реализацију посла 
који је предмет набавке. 

 

Доказ: 

Доказ о техничкој опремљености понуђач доказује фотокопијом 
извода из пописне листе, потписане од стране овлашћеног лица 
понуђача, фотокопијама уговора о набавци опреме или 
фотокопијом уговора о најму о техничкој опреми.  
 

 
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. за учешће у 
поступку предметне јавне набавке 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. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 145/18  13/ 39 

  

 

75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом.  
Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 
75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних 
услова, понуђач доказује достављањем ДОЗВОЛЕ- Лиценце за израду техничке 
документације за јавну железничку инфраструктуру коју је издало Министарство 
надлежно за послове грађевинарства и то: 

 П141Г2 - пројеката саобраћајница за јавне железничке инфраструктуре са 
прикључцима; 

 П141Е1 - пројеката електроенергетских инсталација високог и средњег 
напона за јавну железничку инфраструктуру са прикључцима; 

 П141Е4 - пројеката управљања електромоторним погонима - аутоматика, 
мерења и регулација за јавне железничке инфраструктуре са 
прикључцима; 

 П150Е3 - пројеката телекомуникационих мрежа и система за 
телекомуникационе објекте, односно мреже, системе или средства која су 
међународног и магистралног значаја; 

, дозволе се достављају у виду неоверених копија.  
 

  
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, а додатне 
услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

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

 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 услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или 
појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да 
достави: 
 

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

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног привредног суда;  
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Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, 
односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања 
мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 
зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
 

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта). 
 

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. 
 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, да има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности, и то да   поседује Лиценце 
за израду техничке документације за јавну железничку инфраструктуру 
коју је издало Министарство надлежно за послове грађевинарства  
Доказ: Копија Лиценце издата од стране Министарства надлежног за 
послове грађевинарства 
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 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Кадровски капацитет, наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
потребно за одговорне пројектанте приложити копију важеће лиценце са потврдом 
инжењерске коморе Србије о важности исте, копију важећих М обрасца или копију 
уговора о обављању  привремених и повремених послова/уговора о делу. 
 
Пословни капацитет наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
потребно је приложити Референц листу израђених пројектно-техничких 
документација примерено предмету јавне набавке у последњих три година ( 2015., 
2016. и 2017.) 
 
Технички капацитет наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
Фотокопија извода из пописне листе , потписане од стране овлашћеног лица 
понуђача, фотокопијама уговора о набавци опреме или фотокопијом уговора о 
најму о захтеваној техничкој опреми 
 

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. 

 
IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

1. Критеријум за доделу уговора:  
 

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума „најнижа 
понуђена цена“, по формули: (најнижа понуђена цена/понуђена цена)х100. 

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

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, предност ће имати 
понуда у којој је понуђен краћи рок за извршење услуге. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни 
рок и исти рок за извршење услуге. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити 

http://www.apr.gov.rs/
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јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 
доставити записник извлачења путем жреба. 
 

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, 
(Образац 5); 

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

7) Тражени докази из додатних услова. 
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Образац 1 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале 
вредности – услуга израде израде пројекта за модернизацију сигнално сигурносних 
уређаја у станици Радинац, ЈНМВ број 145/18 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
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1) 
Назив подизвођача: 

 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

Назив подизвођача: 
 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 

1) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт:  

 
2) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – услуга израде израде пројекта за модернизацију 
сигнално уређаја у станици Радинац 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

вирмански, у року од 45 дана од дана 
испостављања рачуна  

 
Рок извршења услуге 
/максимално 45 дана/ 
 

_________ дана од дана закључења 
уговора 

 
Рок важења понуде 
/минимум 90 дана/ 
 

_____ дана од дана отварања понуда 

 

 

Датум                    Понуђач 
    М.П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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Образац  2 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Предмет ЈН 
Укупна  цена, 

 РСД без ПДВ-а 
Укупна  цена,  

РСД са ПДВ-ом 
1 2 3 

Израде пројекта за модернизацију 
сигнално сигурносних уређаја у 
станици Радинац 

  

Остали трошкови   

Укупна цена, РСД без ПДВ-а  

Укупна цена, РСД са ПДВ-ом  

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 2. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки од наведених мостова. 

 у колону 3. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки од наведених мостова 

 У „Остали трошкови“ уписати износ осталих трошкова, ако  их понуђач има. 
 

 Напомена: У случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне 
цене. Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена 
покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 
Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручоца. Образац оверава и 
потписује овлашћено тј. одговорно лице. 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 3 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 Образац 4 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке мале вредности – услуга израде пројекта за модернизацију 
сигнално сигурносних уређаја у станици Радинац, ЈНМВ бр. 145/18, поднео независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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

 

 
 

 

 
 

 

Образац 5 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 

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

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 - услуга израде пројекта за 
модернизацију сигнално сигурносних уређаја у станици Радинац, ЈНМВ бр. 145/18, 
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 задовољава додатне услове: кадровски капацитет, пословни 
капацитет и технички капацитет. 
 

 
 

 
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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Образац 6 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 

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

 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности - услуга израде пројекта за 
модернизацију сигнално сигурносних уређаја у станици Радинац, ЈНМВ бр. 145/18, 
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). 

5) Понуђач задовољава додатне услове: кадровски капацитет, пословни 
капацитет и технички капацитет. 
 
 

 
 
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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VI МОДЕЛ УГОВОРА  
Уговор о пружању услуге - израде пројекта за модернизацију сигнално 

сигурносних уређаја у станици Радинац 
 

Закључен у ___________________ дана _______________године, између: 
 
Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром   
„Инфраструктура  железнице Србије“, Београд, Немањина 6, ПИБ 109108420,  матични 
број 21127094, које заступа в.д. генералног директора др Мирољуб Јевтић (у даљем 
тексту: Наручилац), 
 
и 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________кога 
заступа_______________________________________________  
(у даљем тексту: Пружалац услуге), 
 
Основ уговора: 
ЈНМВ Број:145/18 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 

Предмет уговора 
Члан 1. 

Предмет овог уговора je услуга израде идејног пројекта за модернизацију сигнално 
сигурносних уређаја у станици Радинац 
Уговорне стране су сагласне да Пружалац услуге за Наручиоца изврши услугу  
према усвојеној понуди, број __________________  од _____________.2018. године, 
којa чини саставни део овог Уговора. 
 
Цене су фиксне и не могу се мењати. 
 

Вредност уговора 
Члан 2. 

Укупна вредност  уговора  је  __________________ РСД, без ПДВ-а 
(словима:_______________________________________________________)         
Вредност ПДВ-а ____________________________  РСД. 
Укупна вредност  уговора  је  __________________ РСД, са ПДВ-ом. 
(словима: ______________________________________________________ ). 

 
Услови и начин плаћања 

Члан 3. 
 
Наручилац се обавезује да ће Пружаоцу услуге уговорену цену из члана 2. овог Уговора 
уплатити на његов текући рачун _______________________ код 
_________________________ банке, у року од 45 дана од дана пријема рачуна. 
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Обавезе Пружаоца услуге 
 Члан 4.  

Пружаоц услуге се обавезује да ће приликом извршења услуге применити све прописе 
и стандарде који регулишу предмет набавке. 
 

Извршилац је у обавези да услугу изрши стручно и квалитетно. 
  
Под квалитетно обављеним послом Наручилац подразумева: 
 

1) да је услуга  извршена 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), са 
Законом о железници („Сл. гласник РС“, бр. 45/2013, 91/2015) и Законом о безбедности 
и интероперабилности („Сл. гласник РС“, бр. 104/2013, 66/2015-др. закон 92/2015), 
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 

58/2016 и 96/2016), а сагласно важећим техничким прописима, стандардима и 
нормативима; 
 

2) поштовање уговорених рокова из члана 5. овог Уговора.  
 

 

Пружаоц услуге се обавезује да Идејни Пројекат за за модернизацију сигнално 
сигурносних уређаја у станици Радинац изради у шест (6) штампана примерка и два (2) 
примерка на CD-у и достави  Сектору за електротехничке послове, ''Инфраструктура 
железнице Србије'' а. д., на верификацију. 
Обавеза Пружаоца услуге је да услугу изврши у свему према условима из конкурсне 
документације и понуде бр_________________.  

 
Рок извршења 

Члан 5. 
Рок за извршење услуге је _______ дана од дана потписивања Уговора. 

 
 

 
Гаранција за добро извршење посла 

Члан 6. 
Пружалац услуге ће по закључивању Уговора доставити Наручиоцу 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, 
Пружалац услуге доставља ново менично овлашћење на исти износ са 30 дана дужим 
роком важења од новоутврђеног рока за извршење Уговора. 
 

 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Пружалац услуге 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 
Виша сила 

Члан 7. 
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Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом 
Уговору, уколико је она последица више силе. 
 
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после  
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље 
уговорних страна, као што су: рат,  земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти 
државних органа од утицаја на извршење обавеза. 
 
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телексом да 
обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговрне обавезе. 
Уговорна страна која благовремено не јави другој страни  наступање околности из тачке 
(става) 1 овог члана, која је том околношћу погођена, не може се  позивати на њу, 
изузев ако сама та околност не  спречава слање так вог 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. 

 
Члан 8. 

За сва преостала питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се 
позитивни  законски прописи. 

Члан 9. 
У случају спора који би могао настати у вези са овим Уговором, надлежан је Привредни 
суд у Београду. 

Члан 10. 
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само уз писану сагласност уговорних 
страна. 

Члан 11. 
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговорних страна, 
достављањем средства обезбеђења уговора из члана 9. Уговора. 

 
 

Члан 12. 
Овај Уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац 
задржава 3 (три), а Пружалац услуге 3 (три) примерка. 

 
 

 

за Пружаоца услуге 

 
 
 

 
  

за Наручиоца 

 

 
________________________ 

 

 
 
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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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 

Понуду доставити на адресу„Инфраструктура железнице Србије“ ад, Сектор за 
набавке и централна стоваришта, приземље, канцеларија бр. 134, Главна 
писарница, Немањина 6, 11000 Београд са назнаком: „Понуда за јавну набавку 
мале вредности бр.ЈНМВ 145/18-Израда идејног пројекта за модернизацију 
сигнално сигурносних уређаја у станици Радинац , НЕ ОТВАРАТИ“. 
  
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до           
20.12.2018. год.  до 11,00 часова.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде.  
 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 

Понуда мора да садржи оверен и потписан:  
   
 Образац понуде (Образац 1);  
Понуђач је обавезан да достави Образац понуде, попуњен, оверен печатом и потписан 
од стране овлашћеног лица понуђача, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени.  
 

Понуђач обавезно наводи начин подношења понуде и уписује податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача и  попуњава табелу 3. 
- Подаци о подизвођачу. У случају подношења понуде са већим бројем подизвођача, 
табела се копира и доставља за сваког подизвођача. 
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити образац понуде. 
 
Табелу 4 „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, наведени 
образац се копира у довољном броју примерака, попуњава и доставља за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 

У попуњеном обрасцу понуде не сме бити никаквих корекција и исправки. У случају 
било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од стране 
овлашћеног лица понуђача. 
 

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

 Образац трошкова понуде (Образац 3), може да достави понуђач  
Напомена: На основу члана 88. ЗЈН („Сл. гласник Р. Србије“ број 124/12 и 14/15) 
понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 
Уколико  понуђач  као саставни  део  понуде  достави  попуњен, потписан и печатом 
оверен  (од стране  овлашћеног лица  понуђача) образац  X (Образац трошкова 
припреме понуде) сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова 
припреме понуде, а који (Захтев) ће бити уважен,  односно наручилац ће бити дужан 
надокнадити напред наведене трошкове у случају обуставе јавне набавке из разлога 
који су на страни наручиоца, тј. наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде 
узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4),  
попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава сваки од 
чланова групе понуђача. 
 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке - чл. 75. и чл. 76. ЗЈН (Образац 5); 
 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75. и чл. 76. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду 
са подизвођачем; 

 

 Модел уговора, попуњен, печатиран и потписан од стране овлашћеног лица 
понуђача.  

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, споразум о заједничком извршењу јавне 
набавке садржаће и податак о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати и 
печатом оверити Модел уговора. 
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 Бланко соло меница за озбиљност понуде, евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије, са попуњеним и овереним меничним 
овлашћењем – писмом  
 

 Копија лиценци: 
  П141Г2 - пројеката саобраћајница за јавне железничке инфраструктуре са 

прикључцима; 
 П141Е1 - пројеката електроенергетских инсталација високог и средњег 

напона за јавну железничку инфраструктуру са прикључцима; 
 П141Е4 - пројеката управљања електромоторним погонима - аутоматика, 

мерења и регулација за јавне железничке инфраструктуре са 
прикључцима; 

 П150Е3 - пројеката телекомуникационих мрежа и система за 
 

 

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, Немањина 6, 
приземље, канцеларија бр. 134, Главна писарница 11000 Београд, са назнаком: 
 

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности услуге, набавка бр. 145/18  - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности услуге набавка бр. 145/18  - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 

 

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности услуге, набавка бр. 145/18  - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности услуге, набавка бр. 
145/18  - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
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У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач 
наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или 
као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са 
подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а 
који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  
 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације). 
 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) 
ЗЈН и то податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације). 
 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. 
 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
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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), Наручилац 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 Пружаоца услуге. 
 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

Наручилац нема обавезу издавања инструмената обезбеђења плаћања (менице, 
банкарске   гаранције, акредитиви и слично).  
 

Цене из Понуде Пружаоца услуге су фиксне и непроменљиве до коначног извршења 
уговорених обавеза.  
 

8.2. Захтев у погледу рока за извршење услуге 
 
Крајњи рок за извршење услуге  не може бити дужи од 60 дана рачунајући од дана 
потписивања уговора и достављања гаранције за добро извршење посла. 
 
 

       8.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 
 
У случају истека рока важења понуде, 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 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
 
У цену је урачуната цена услуге и трошкови испоруке до места определења Наручиоца. 
 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
 
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
За домаће понуђаче: 
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.  
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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. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 
„Инфраструктура железнице Србије“ад, - Сектор за набавке и централна 
стоваришта, Ул. Немањина 6, приземље, канцеларија бр. 134, Главна писарница, 
11000 Београд, Република Србија, путем  електронске поште на e-mail 
nabavke.infra@srbrail.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре 
истека рока за подношење понуде.  
 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 145/18“. 
 

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.  
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да 
од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 
 
13.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 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.  
 
14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог ЗЈН.  
 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
 
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 
e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
наручиоца. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 145/18  36/ 39 

  

 

 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио.  
 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 
пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 
 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева.  
 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту  
 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 

да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши 
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 
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финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог 
за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... 

[навести редни број јавне набавкe;.  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде 
о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских 
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 
корисници јавних средстава), или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 
складу са ЗЈН и другим прописом. 

 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
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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: ____________2018. 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 6/2018 

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 


