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На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/2015), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке број 173/18 деловодни број 1/2018-4076 од 31.12.2018. године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку бр. 173/18 деловодни бр. 1/2018-4076/1 од 31.12.2018. 

године припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације јавна 

набавка мале вредности бр. 173/18 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке  5 

         III Врста и опис услуге, рок и место извршења услуге 5 

IV Техничка документација и планови 7 

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

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 7 

VI 
Врста критеријума и елементи критеријума за доделу 

уговора 
10 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 11 

VIII Додатна објашњења и разлози за одбијање понуде 21 

IX 
Одлука о додели уговора и рок у коме ће уговор бити 

закључен 
22 

X 

Начин и рок за подношење захтева за заштиту права 

понуђача са детаљним упутством о садржини потпуног 

захтева 

24 

XI Обрасци који чине саставни део понуде 27 

XII Модел уговора  40 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Назив Наручиоца: „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д. 

 

Адреса Наручиоца: Немањина број 6, 11000 Београд 

 

Интернет страница Наручиоца: www.infrazs.rs 

 

Врста Наручиоца: Државна својина - акционарско друштво 

 

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). 

 

Предмет јавне набавке:  

Предмет јавне набавке мале вредности број 173/18 је услуга дезинфекције, дезисекције и 

дератизације  

 

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

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке  

ОРН 90921000-услуга дезинфекције и уништавања штеточина 

 

Критеријум за доделу уговора је најнижa понуђена цена  
Избор најповољније понуде, ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“. Све понуде које буду оцењене као прихватљиве,биће рангиране применом 

критеријума најнижe понуђенe ценe. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се 

укупна понуђена цена без ПДВ-а.  

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна 

документација доступна: 

Конкурсна документација може се преузети на следеће начине: 

са Портала Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs 

са интернет странице Наручиоца nabavkе.infra@srbrail.rs 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде 
 

Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне и додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке утврђене одредбама члана 75. и 76. ЗЈН, као и 

конкурсном документацијом.  

Услови које сваки понуђач треба да испуни и начин на који се доказује испуњеност услова 

утврђени су конкурсном документацијом. 

Понуда понуђача мора обухватати целокупну набавку. 

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално или група понуђача која подноси 

заједничку понуду, сагласно условима прецизно дефинисаним у члану 81. ЗЈН и конкурсној 

документацији.  

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. 

Све цене у понуди морају бити исказане у динарима (РСД), заокружене на две децимале, без 

ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

Понуђач је дужан да понуду достави непосредно или путем поште. 

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од 

стране наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуда. 

http://www.ujn.gov.rs):%20%20ОРН
mailto:nabavkе.infra@srbrail.rs
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Рок за подношење понуда износи 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу Управе за јавне набавке. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније дана 

06.02.2019. године до 11:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин подношења и 

то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за набавке и централна 

стоваришта, ул. Немањина бр. 6, приземље, главна писарница, соба број 134.  

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику у затвореној коверти или кутији, 

затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. 

Понуђач на предњој страни коверте или кутије, ставља заводни печат понуђача, назначава 

број и датум понуде и наводи текст: "Понуда за јавну набавку мале вредности услуга 

дезинфекције, дезисекције и дератизације, јавна набавка број 173/18 - НЕ ОТВАРАТИ". 

Понуђачи су дужни да на полеђини коверте или кутије назначе назив, адресу, број телефона, 

факса, e-mail адресу и име контакт особе. 

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

групи понуђача и навести називе и адресу, телефон, e-mail адресу и имена контакт особа свих 

учесника у заједничкој понуди. 

Понуђач  је обавезан да комплетну документацију, тј. понуду  преда у форми која онемогућава 

убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде. Понуђач копију 

менице за озбиљност понуде са меничним овлашћењем, картоном депонованих потписа и 

потврдом пословне банке, уз понуду, доставља повезану на начин који онемогућава 

убацивање или уклањање документа након отварања понуде, заједно са осталим 

документима, а оригинал менице за озбиљност понуде са меничним овлашћењем, картоном 

депонованих потписа и потврдом пословне банке, уз понуду доставља неоштећен. 

Понуда достављена по истеку рока одређеног за подношење понуда, односно која је 

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

неблаговременом и неће се отварати, а наручилац ће је, по окончању поступка отварања, 

вратити неотворену подносиоцу понуде, уз повратницу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

Место, време и начин отварања понуда 
 

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда, тј. 

06.02.2019. године, са почетком у 12:00 часова, у просторијама Наручиоца, "Инфраструктура 

железнице Србије", а.д. у Београду, ул. Немањина 6, канцеларија 349, I спрат. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда 
 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У  поступку  отварања   понуда   могу  активно   учествовати   само  овлашћени 

представници понуђача. 
 

Учесник у поступку јавног отварања понуда – понуђач, дужан је да најкасније на јавном 

отварању понуда достави овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, са подацима о 

лицу које је овлашћено да присуствује отварању и то: презиме и име, број личне карте, СУП 

који је издао и ЈМБГ. За стране држављане обавезно је доставити презиме и име, број пасоша 

и земљу из које долази. 

Рок за доношење одлуке о додели уговора 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног отварања 

понуда. 

 

Контакт  
Служба за контакт: Сектор за набавке и централна стоваришта:                                                            

е-mail: nabavke.infra@srbrail.rs , радним данима од 08:00-16:00 часова. 

mailto:nabavke.infra@srbrail.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 173/18 су услуге дезинфекције, дезисекције и дератизације  

Техничке карактеристике услуга, које су предмет јавне набавке наведене су у делу III 

конкурсне документације. 

Понуђене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације.  

 

Партије 

Набавка није обликована по партијама. 

 

III  ВРСТА И ОПИС УСЛУГЕ, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

 

Технички опис 

У циљу унапређења хигијенских услова запослених у "Инфраструктура железнице Србије", 

а.д., потребно је извршити услугу дезинсекције и дератизације радних просторија, у складу 

са спецификацијом, на укупној површини од: 127,001.12 m
2
. 

1. Назив, локација и површина објеката 

ред. 
бр. 

назив објекта адреса објекта 

површина 

објекта              

(у m2) 

1 2 3 4 

 Управне зградe Београд   

1 Управана зграда Београд Београд, Немањина 6 12,186.00 

2 Канцеларије Жат-ц Немањина 6   (I спрат) 520.00 

3 Пословни простор ИЖС Београд, Савска 19 393.00 

Укупно: 13,099.00 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Београд 
 

1 Ж. Станица Вуков споменик Београд, Рузвелтова бб 5,000.00 

2 Вуков Споменик Вуков Споменик 300.00 

3 Стан. зграда Батајница Батајница, Мартозова бб 60.00 

4 Стан. тоалет Батајница Батајница, Мартозова бб 14.00 

5 Коначиште Батајница  Матрозова бб  - Батајница 300.00 

6 Службене просторије деонице Београд Центар 40.00 

7 Станична зграда ст. Бг. Центар 
Београд, Прокопачка бб 

1,500.00 

8 Канцеларија спољ. о. возова ст. Бг. Центар 15.00 

9  Београд Центар Прокупачка бб,  180.00 

10 Ж. Станица Нови Београд Н. Београд, Антифашистичке борбе бб 50.00 

11 Зграда центр. поставнице Земун, Милана Решетара бб 954.00 

12 Билетарница Земун, Цвијићева бб 76.00 

13 Ж. Ст. Земун поље Земун поље, Кружни пут 30 85.00 

14 Кућица ов у ТПС Земун, Милана Решетара бб 35.00 

15 Коначиште Земун Цара Душана 262а - Земун 527.00 

16 Стан. зграда Сурчин Сурчин, Добановачки пут бб  38.00 

17 Ж. Станица Јајинци Јајинци, Кружни пут бб 40.00 

18 Расп."К" Јајинци, Цветни брег бб 40.00 

19 Ж. Станица Ресник Ресник, Александра Војиновића 78 60.00 

20 Вагони за борав. радника на тер. Александра Војиновића 78 ст. Ресн. 160.00 

21 Ж. Станица Рипањ Рипањ, Авалска 199 60.00 

22 станична зграда жел. ст. Бела Река Рипањ, Рипањ бр.1 50.00 

23 Расп. Панчевачки мост Београд, Булевар Деспота Стефана 50.00 

24 Ж. Станица Крњача Крњача 50.00 

25 Ж. Станица Овча Овча 60.00 

26 Железничка станица Београд ранжирна- 

одјавница у пријемном парку  
Железник, Лоле Рибара бб 15.00 
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27 Железничка станица Београд ранжирна- 

зграда пријемног парка  Железник, Лоле Рибара бб 120.00 

28 Железничка станица Београд ранжирна- 

Поставница 2 (пријемни парк)  Железник, Лоле Рибара бб 25.00 

29 Железничка станица Београд ранжирна- 

Поставница 3 (пријемни парк)  Железник, Лоле Рибара бб 945.00 

30 Железничка станица Београд ранжирна-

блок V - ранжирно отпремни парк 
Железник, Лоле Рибара бб 50.00 

31 Железничка станица Београд ранжирна- 

IV маневарка - ранжирно отпремни парк 
Железник, Лоле Рибара бб 10.00 

32 Железничка станица Београд ранжирна- 

Поставница 1 (ранжирно отпремни парк)  Железник, Лоле Рибара бб 1,200.00 

33 Железничка станица Београд ранжирна- 

Анекс са школом (ранж. отпремни парк)  Железник, Лоле Рибара бб 300.00 

34 Железничка станица Београд ранжирна- 

Зграда ТКС-а (ранжирно отпремни парк)  
Железник, Лоле Рибара бб 250.00 

35 Железничка станица Београд ранжирна- 

Зграда ТКС-а (ранжирно отпремни парк)  Остружница, Доситеја Обрадовића бб 140.00 

36 Ранжирна Спушталица Ранжирна Спушталица 120.00 

37 Ранжирна ст. Макиш, поставница 1 Ранж. станица Макиш,поставница 1 300.00 

38 Макиш Макишка (Лоле Рибара) бб - 815.00 

39 Коначиште барака-монтажна Лоле Рибара бб - Макиш 625.00 

40 објекат распутница Сењак  Београд 30.00 

41 Ст. Зграда Топчидер Топчидер, ул. Топчидерска бр. 4 200.00 

42 Блок 1 Топчидер, ул. Топчидерска бр. 4 32.00 

43 Блок 2 Топчидер, ул. Топчидерска бр. 4 32.00 

44 Блок 3 Топчидер, ул. Топчидерска бр. 4 6.00 

45  Деонице одржавања Пионирска 32 - Деонице одржавања 310.00 

46 Топчидер ЦДУ Топчидер ЦДУ 2,800.00 

47 Релејна просторија СС Топчидер 40.00 

48 Релејна просторија ТТ Топчидер 15.00 

49 Коначиште Топчидер Пионирска 24 - Топчидер 120.00 

50 Службена зграда деонице Пионрска 24 - Топчидрер 51.00 

51 Станична зграда Раковица Раковица, Врбничка бб 180.00 

52 Стара станична зграда Раковица Раковица, Врбничка бб 80.00 

53 Блок 2, Раковица Раковица, Врбничка бб 5.00 

  54 Распутница Г, Раковица Раковица, Врбничка бб 15.00 

55 Раковица Патријарха Димитрија бр.7,  500.00 

56 Кнежевац Ослобођења бб, Сервис Кнежевац 100.00 

57 Службене просторије деонице Раковица  100.00 

58 Службене просторије  Врдничка 1, Раковица 50.00 

59 Коначиште Миљаковац Мишка Крањца 2а - Миљаковац 307.00 

60 Ст. Марковац Марковац, Железничка бб 60.00 

61 Ст. Свилајнац Свилајнац, Др.Зорана Ђинђића бр.1 70.00 

62 Ст. Деспотовац Деспотовац, Стевана Синђелића 30 50.00 

63 Ст. Ресавица Ресавица, Железничка бб 50.00 

64 Стара Пазова Железничка бб,  80.00 

65 Младеновац Браће Баџак 6, Младеновац 404.00 

66 Службене просторије деонице Младеновац 14.00 

67 Службене просторије деонице ТТ Лапово Младеновац 150.00 

68 Ж. Станица Младеновац Младеновац, Браће Баџак бр. 4 180.00 

69 Кац. шефа деонице и радн. соба Браће Баџак 12 - Младеновац 65.00 

70 Ж. Станица Раља Раља, М. Влајића бр. 10  120.00 

71 Коначиште Раља Милосава Влајића 8 - Раља 65.00 

72 објекат  пружне деонице   Барајево, Железничка бр.19 130.00 

73 станична зграда жел. ст. Велики Борак   Велики Борак, Шесте личке бр. 121,   50.00 

74 станична зграда жел. ст. Степојевац  Степојевац, Спасеније Цане Бабовић 

бр. 32а   
50.00 

75 објекат ЕЕП Степојевац 30.00 
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76 станична зграда жел. ст. Вреоци   Вреоци, Владе Стевановића бб,   90.00 

77 станична зграда жел. ст. Лазаревац 
Лазаревац, Железничка бб 60.00 

78 објекат ТТ и релејна Лазаревац 

79 зграда пружне деонице и раднички 

магацин у Лајковцу Лајковац, Ложионичка бр.1 150.00 

80 Ст. зграда жел. ст. Лајковац+централа ТТ Лајковац, Војводе Мишића бр. 15 50.00 

81 ЖАТ централа Лајковац, Војводе Мишића бр. 15 160.00 

82 зграда пружне деонице и раднички маг. Лајковац, Ложионичка бр.1 60.00 

83 ЖАТ централа Лајковац 160.00 

Укупно: 21,930.00 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Нови Сад 
 

1 Ж. Станица Инђија Инђија, Железничка 13 170.00 

2 Ж. Станица Инђија Пустара Инђија Пустара 40.00 

3 Ж. Станица Бешка Бешка, Бранка Радич. 3  220.00 

4 Ж. Станица Чортановци Чортановци, Ж. Станица бб  205.00 

5 Ж. Станица Карловачки Виногради Карловачки Виногради, Ж. Станица бб 180.00 

6 Ж. Станица Сремски Карловци Ж. Станица, Карађорђева 36 370.00 

7 Ж. Станица Петроварадин Птроварадин,,Ж. Станица, Фр. 

Штефановића 9 
323.00 

8 Ж. Станица Нови Сад путничка Нови Сад, Ж. Ст., Б. Јаше Томића 4 7,200.00 

9 Ж. Станица Нови Сад Ранжирна Корнелија Станковић ББ 1,540.00 

10 Расп. Сајлово Салово, Ж. Станица бб 66.00 

11 Ж. Станица Кисач Кисач, Железничка бб 120.00 

12 Ж. Станица Змајево Змајево, Радоја Доман. 1  276.00 

13 Ж. Станица Врбас Врбас,  Козарачка 1а 503.00 

14 Ж. Станица Футог Футог,  Железничка бб 63.00 

15 Ж. Станица Петровац Гложан Б.Петровац, Железничка станица бб 83.00 

16 Ж. Станица Гајдобра Гајдобра,  Железничка 3 80.00 

17 Ж. Станица Ратково Ратково, Железничка бб 54.00 

18 Ж. Станица Оџаци Оџаци, И.Л. Рибара бб 130.00 

19 Ж. Станица Оџаци Калварија Оџаци Клаварија, М. Црњанског бб 55.00 

20 Ж. Станица Каравуково Каравуково, Железничка бб 120.00 

21 Ж. Станица Римски Шанчеви Римски Шанчеви, Железничка бб 70.00 

22 Ж. Станица Подбара Подбара, Пут Шај. одреда бб 160.00 

23 Ж. Станица Каћ Каћ, Партизанска 95 50.00 

24 Ж. Станица Шајкаш Шајкаш, Железничка бб 50.00 

25 Ж. Станица Вилово Вилово, Железничка бб 50.00 

26 Ж. Станица Тител Тител, Босанске крај. бб 80.00 

27 Пружна Д.(Ср Кар.) Сртемски Карловци, Карађорђева бб 60.00 

28 Пр. Део. (Н.С. Ранж.) Привредникова 9, Нови Сад 50.00 

29 Пружна Део.(Врбас) Врбас, Пружна Део. Врбас 40.00 

30 Пружна Д.(Гајдобра) Гајдобра, Пружна део бб 56.00 

31 Ж. Станица Темерин Темерин, Железничка бб 20.00 

32 Пр. Део. (Тител) Тител, Ж. Станица бб  50.00 

33 Посл. Зг. (Васе Ст.) Нови Сад, Васе Стајића 2 4,000.00 

34 Рад. ЕТП (Н.сад) Нови Сад, Корнелија Станковића бб 2,378.00 

35 ЕВП Нови Сад Сајлово, Ж. Станица бб 100.00 

36 ЕВП Врбас Врбас,  Козарачка 1а 100.00 

39 Спремиште мазива,  стов. 465 Нови Сад 

Железничка колонија бб 

10.50 

 

40 

канцеларија руковаоца пумпом, 

стовариште 465 Нови Сад 
25.00 

 

41 

Више зграда, магацин материјала, 

иинвентара, опреме, резервних делова, 

гасова и ХТЗ опреме, канц. пословође 

магацина стовариште 487 Нови Сад,  

Нови Сад, Индустријска ББ (Хјустон) 676.00 

42 Зграда ЗОП-а, две канцеларије за шефа 

набавке и шефа стоваришних послова Нови Сад, Др. Васе Стајића 2. 40.00 

Укупно: 19,863.50 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 173/18  8/ 77 

  

 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Лапово 
 

1 Лапово Ранжирна (ст., управа ОЦ  

и операт. одсек Лапово, релејна просториј) Лапово, Железничка бр.3 285.00 

2 Ст. Лапово  Лапово, Гаврила Принципа 11 180.00 

3 објекат ЕТП (релејна магацин ЖАТ 

централа, службене просторије) Лапово, Гаврила Принципа 11 215.00 

4 Ст. Багрдан село Багрдан 100.00 

5 Ст. Јагодина Јагодина, Гине Пајевић бр.3 108.00 

6 Пружна деоница Јагодина Јагодина, Гине Пајевић бр.18 120.00 

7 Ст. Ћуприја Ћуприја, Браће Нешић бб 75.00 

8 Ст. Параћин Параћин, Франше Д´Переа бб   120.00 

9 Деоница за СС,КМ,ТТ и ЕЕП Параћин Параћин, Франше Д´Переа  1 150.00 

10 Зграда управе ЗОП Параћин Параћин, Франше Д´Переа 15 150.00 

11 Деоница за зан.рад.Параћин 
Параћин, Франше Д´Переа 20 

170.00 

12 Магацин 079 Параћин 375.00 

13 Ст. Сталаћ, пружна деоница Сталаћ, Др Илије Нагулића бб 180.00 

14 Ст. Алексинац, пружна деон.Алексинац Житковац, Алексинац, Р. Јовића бр.2 200.00 

15 Ж. Станица Паланка Паланка, Олге Милкошевић 36 170.00 

16 Паланка Олге Милошевић  бб, Паланка 140.00 

17 Ж. Станица Глибовац Глибовац, село Глибовац 100.00 

18 Службене просторије деонице Паланка 10.00 

19 Ж. Станица Мала Плана Бресије, Ћићевачка 1 65.00 

20 Ст. Велика Плана Трг Деспота Ђурађа Бранковића бр.1 100.00 

21 Релејна просторија Велика Плана 50.00 

22 Станица Пожаревац Станица Пожаревац 300.00 

23 Железничка станица Мала Крсна, Жел.станица М. Крсна, Београдска бб 365.00 

24 Железничка станица Лапово,  Ж. ст. Лапово, ГаврилаПринципа бб 380.00 

25 Службене просторије деонице ТТ Лапово Мала Крсна 220.00 

26 Сл. просторије деонице ТТ Лапово Пожаревац 150.00 

27 Магацин Лапово Путничка 35.00 

28 Жат Централа Лапово Путничка 90.00 

29 Службене просторије деонице ТТ Лапово Лапово Путничка 20.00 

30 Службене просторије деонице Мала Крсна 90.00 

31 Службене просторије деонице Пожаревац 80.00 

Укупно: 4,793.00 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Зајечар 
 

1 Ж. Станица Зајечар Зајечар, Моравска бб 90.00 

2 Станица Зајечар, блок 1 Зајечар, Моравска бб 12.00 

3 Станица Зајечар, блок 2 Зајечар, Моравска бб 10.00 

4 Прелаз 42, Зајечар Зајечар, ул. Црвене армије 6.00 

5 Служб. прост. Управне зграде Зајечар, Војводе путника 8  90.00 

6 Пословна зграда ЕТП Зајечар, Булевар З. Ђинђића бб 140.00 

7 Ж. Станица Грљан  Грљан 50.00 

8 Станица Грљан, бл.2 Грљан 10.00 

9 Ж. Станица Минићево Минићево 50.00 

10 Ж. Станица Књажевац Књажевац 60.00 

11 Ж. Станица Сврљиг Сврљиг 60.00 

12 Ж. Станица Матејевац Матејевац 45.00 

13 Станица Матејевац, ПП Комрен Ниш, ул. Хумска 6.00 

14 Станица Матејевац, ПП Пантелеј Ниш, ул. Борска 6.00 

15 Ж. Станица Вражогрнац Вражогрнац 60.00 

16 Распутница Вражогрнац Вражогрнац 20.00 

17 Ж.станица Грамада Врело, Грамада 60.00 

18 Ж.станица Рогљево Рогљево 60.00 

19 Ж. Станица Брусник Брусник 60.00 

20 Ж. Станица Трнавац Трнавац 60.00 

21 Ж. Станица Неготин Неготин 70.00 
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22 Ж. Станица Неготин блок 1 Неготин 8.00 

23 Ж. Станица Неготин, блок 2 Неготин 8.00 

24 Ж. Станица Прахово Прахово 75.00 

25 Ж. Станица Прахово пристаниште Прахово пристаниште 90.00 

26 Ж. Станица Пр.прист. Блок 1 Прахово пристаниште 10.00 

27 Ж. Станица Рготина Рготина 50.00 

28 Ж. Станица Бор теретна Бор, ул.Наде Димић 90.00 

29 Ж. Станица Бор тер. Блок 1 Бор, ул.Наде Димић 8.00 

30 Ж. Станица Бор теретна блок 2 Бор, ул.Наде Димић 8.00 

31 Ж. Станица Влаоле  Влаоле  60.00 

32 Ж. Станица Мајданпек Мајданпек 60.00 

33 Опер.одељ.Зајечар Зајечар, ул. Моравска бб 70.00 

Укупно: 1,562.00 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Ужице   

1 станична зграда жел. ст. Словац  Ваљево, село Словац 50.00 

2 објекат ЕЕП Словац  Ваљево, село Словац 50.00 

3 станична зграда жел. ст. Дивци  Ваљево, село Дивци 50.00 

4 станична зграда жел. ст. Ваљево  Ваљево, Булевар палих бораца 1991/92 

бб  
200.00 

5 објекат контактне мреже 150.00 

6 Управна зграда ЗОП-а Ваљево  Ваљево, Железничка бр.1  170.00 

7 Објекат Деони.за зан. радове Ваљево  Ваљево, Владике Николаја бр. 13  210.00 

8 ЖАТ централа Ваљево 55.00 

9 Магацин Ваљево 15.00 

10 Сл. просторије деонице ТТ Ваљево Ваљево 20.00 

11 Ваљево,  Ваљево, Бул. палих бораца 91-92 330.00 

12 станична зграда жел.ст. Градац  Драчић, село Бранговић  160.00 

13 станична зграда жел.ст. Ластра  Драчић, село Бачевци 50.00 

14 објекат  СС И ТТ каблова Ластра  Драчић, село Бачевци 110.00 

15 објекат ЕЕП Ластра  Драчић, село Бачевци 50.00 

16 Зграда пружне деонице Ластра 100.00 

17 станична зграда жел. ст. Самари 
Ражана, село Забава 

50.00 

18 објекат  СС И ТТ каблова, Самари 110.00 

19 станична зграда жел. ст. Ражана 

Ражана, село Ражана 

50.00 

20 објекат  СС И ТТ каблова, Ражана 110.00 

21 објекат ЕЕП Ражана 50.00 

22 станична зграда жел. ст. Косјерић 

Косјерић, Николе Тесле бб 

100.00 

23 објекат СС И ТТ каблова, Косјерић 110.00 

24 објекат ЕЕП, Косјерић 50.00 

25 Зграда пружне деонице Косјерић 150.00 

26 станична зграда жел. Ст. Каленић 
Каленић, село Каленић 

50.00 

27 сл. просторије СС И ТТ каблова, Каленић 110.00 

28 објекта  ЕЕП, Пожега 

Пожега, Железничка бб 

50.00 

29 станична зграда жел. ст. Пожега 500.00 

30 објекат кула станице Пожега 350.00 

31 Релејна просторија СС Пожега  Пожега, Железничка бб 120.00 

32 Телекоманда и службене просторије  Пожега, Железничка бб 250.00 

33 објекат радничка соба и раднички магацин  Пожега, Висибабска 3-9 80.00 

34 објекат раднички магацин Овчар Бања  Лучани, Овчар Бања 20.00 

35 објекат раднички магацин  Чачак, Драгачево 80.00 

36 станична зграда жел.ст. Узићи 
Пожега, село Узићи 

50.00 

37 објекат  СС И ТТ каблова, Узићи 110.00 

38 станична зграда жел.ст. Севојно 
Ужице, општина Севојно 

50.00 

39 објекат  СС И ТТ каблова, Севојно 110.00 

40 станична зграда жел.ст.Ужице теретна 

Ужице, општ. Крчагово, Пекарска бб 

80.00 

41 објекат  Деонице за занатске радове 350.00 

42 објекат  СС И ТТ каблова, Ужице теретна 110.00 

43 објекат КМ Ужице теретна  Ужице, Бањичка бб, Ужице 450.00 
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44 станична зграда жел. Ст. Ужице  Ужице, Михаила Пупина бр. 3   410.00 

45 Управна зграда ЗОП-а  Ужице Ужице,  Омладинска 8б  650.00 

46 станична зграда жел.ст. Стапари 
Ужице, село Стапари 

50.00 

47 објекат СС И ТТ каблова, Стапари 110.00 

48 станична зграда жел.ст. Сушица 

Чајетина, село Сушица 

50.00 

49 објекат СС И ТТ каблова, Сушица 110.00 

50 објекат ЕЕП Сушица 50.00 

51 Ст. зграда жел.ст. Бранешко Поље 

Чајетина, село Шљивовица 

50.00 

52 објекат СС И ТТ каблова, Бранешко поље 110.00 

53 објекат  ЕЕП Бранешко поље 50.00 

54 објекат радничка соба  и раднички 

магацин Бранешко поље. 
80.00 

55 станична зграда жел.ст. Златибор 

 

Чајетина, Златибор 

50.00 

56 објекат  СС И ТТ каблова, Златибор 110.00 

57 објекат  ЕЕП Златибор 50.00 

58 раднички магацин Златибор 80.00 

59 станична зграда жел.ст.Штрпци 
 

Штрпци 

50.00 

60 објекат  СС И ТТ каблова,Штрпци 110.00 

61 раднички магацин, Штрпци 80.00 

62 станична зграда жел.ста. Прибој Прибој, Радничка бб 250.00 

63 објекат ЕЕП Прибој 
 

Прибој, 22.октобра бб 

50.00 

64 објекат пр. Део.,радничке собе и 

радн.мага. 
120.00 

65 станична зграда жел.ст. Бистрица на Лиму 

 

 

Нова Варош, Бистрица 

50.00 

66 објекат  СС И ТТ каблова, Бистрица на 

Лиму 
110.00 

67 објекат ЕЕП, Бистрица на Лиму 50.00 

68 раднички магацин, Бистрица на Лиму 80.00 

69 станична зграда жел. станице Пријепоље 
 

Пријепоље, Трг омладине бр. 1 

90.00 

70 Обј.  СС И ТТ каблова, Бистрица на Лиму 80.00 

71 објекат ЕЕП, Пријепоље 30.00 

72 Ст. зграда жел. Ст. Пријепоље теретна 

 

Пријепоље, Коловрат бб 

80.00 

73 објекат СС И ТТ каблова  110.00 

74  радничка соба и раднички магацин 80.00 

75 сл.просторије КМ  Пријепоља теретна 450.00 

76 станична зграда жел.ст. Лучице 

 

Пријепоље, село Лучице 

50.00 

77  објекат СС И ТТ каблова, Лучице 110.00 

78 објекат ЕЕП, Лучице 50.00 

79 раднички магацин, Лучице 80.00 

80 станична зграда жел.ст. Бродарево 

 

Пријепоље, село Бродарево 

50.00 

81  објекат СС И ТТ каблова, Бродарево 110.00 

82 објекат ЕЕП, Бродарево 50.00 

83 раднички магацин, Бродарево 100.00 

84 станична зграда жел.ст. Врбница 

 

Сјеница, село Врбница 

50.00 

85 објекат  СС И ТТ каблова, Врбница 110.00 

86 објекат ЕЕП, Врбница 50.00 

87 раднички магацин, Врбница   

Укупно: 10,160.00 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Краљево   

1 станична зграда Баточина  Баточина, Његошева бб 220.00 

2 станична. зграда и блокови Крагујевац   420.00 

3 станична зграда Грошница Грошница, Краљевачког батаљона 81 37.00 

4 станична зграда Кнић Кнић, отворена пруга 47.00 

5 станична зграда Губеревац Губеревац - отворена пруга 34.00 

6 станична зграда и блок Витановац Витановац - отворена пруга 41.00 

7 станична зграда и блокови Краљево 

Краљево, Хајдук Вељкова бр. 66 

463.00 

8 просторије ОЦ СП Краљево у управној 

згради (канц 19, 28, 35, 40, 41, оп.од.) 150.00 
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9 станична зграда Матарушка Бања Матарушка Бања, отворена пруга 47.00 

10 станична зграда Богутовачка Бања Богутовачка Бања, отворена пруга 60.00 

11 станична зграда Ушће Ушће, отворена пруга 38.00 

12 станична зграда Јошаничка Бања Јошаничка Бања, отворена пруга 50.00 

13 станична зграда и блок Брвеник Брвеник, отворена пруга 58.00 

14 станична зграда и блокови Рашка Рашка, Железничка бб 95.00 

15 станична зграда Рудница Рудница, отворена пруга 50.00 

16 станична зграда и блокови Драгачево Драгачево, отворена пруга 76.00 

17 станична зграда Чачак Чачак, Железничка колонија бр.1 600.00 

18 станична зграда Заблаће Заблаће, отворена пруга 140.00 

19 станична зграда Адрани Адрани, отворена пруга 132.00 

20 станична зграда Трстеник Трстеник, Светог Саве бб 75.00 

21 станична зграда и блокови Крушевац Крушевац, Железничка бб 220.00 

22 зграда СП Крушевац 90.00 

23 станична зграда Дедина Дедина, отворена пруга 100.00 

24 ЗОП пруж. деоница Крагујевац Крагујевац, Шумадијска бб. 27.90 

25 ЗОП пруж.деоница Гружа Гружа, отворена пруга 57.00 

26 ЗОП занатска радионица Краљево Краљево, Индустријска 9 388.50 

27 Пружна деоница Краљево (ст. магацин)  железничка станица Краљево 50.00 

28 Пружна деоница Ушће Пролетерских бригада 7 30.00 

29 ЗОП пружна деоница Рашка Рашка, Мислопоље бб.  50.00 

30 ЗОП пружна деоница Крушевац   87.60 

31 објекта  ЕЕП, Пожега 
 Пожега, Железничка бб  

50.00 

32 објекат кула станице Пожега 350.00 

33 станична зграда жел.ста. Прибој Прибој, Радничка бб 190.00 

34 сл.просторије КМ  Пријепоља теретна У непосредној близини ст. зграде 450.00 

35 Телекоманда Пожега 60.00 

36 Службене просторије деонице Пожега 80.00 

37 Службене просторије деонице Прибој 80.00 

38 зграда ЕТП - ВЕЕП Краљево 
Краљево, Хајдук Вељкова 66 

100.00 

39 контејнер ЕТП - КМ Краљево 45.00 

40 ЕТП деоница СС Ушће Ушће, Желез.станица 134.00 

41 станична зграда и блокови Рашка Рашка, Железничка бб 25.00 

42 станична зграда и блокови Драгачево Драгачево, отворена пруга 50.00 

43 станична зграда Чачак Чачак, Железничка колонија бр.1 220.00 

44 зграда ЕТП деоница за ЕЕП Чачак Чачак, Железничка колонија бр.3 245.00 

45 зграда ЕТП деоница за КМ  Чачак Чачак, Железничка колонија бр.17 57.00 

46 зграда ЕТП деоница за КМ  Чачак-маг. Чачак, Железничка колонија бб. 70.00 

47 станична зграда Заблаће Заблаће, отворена пруга 40.00 

48 станична зграда Адрани Адрани, отворена пруга 28.00 

49 станична зграда и блокови Крушевац Крушевац, Железничка бб 30.00 

50 Контејнер ЕТП, Крагујевац Крагујевац, Шумадијска бб 30.00 

51 Бет. кућица, ур. МУМЗ , Богутовачка Бања Бог.Бања, Желез.станица 9.00 

52 Полумир СС Полумир, Желез.станица 24.00 

53 станична зграда Овчар Бања Овчар Бања, Желез.станица 27.00 

54 станична зграда Пријевор Пријевор, Желез.станица 38.00 

55 Жел. станица Црвени Крст, зграда кула   270.00 

56 Жел. Ст. Ниш ранжирна, станична зграда Ниш, Железничка станица Поповац бб    80.00 

Укупно: 6,716.00 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Косово поље   

1 пружна деоница Лепосавић (жел.станица 

Лепосавић) жел.станица Лепосавић 60.00 

2 пружна деоница Косовска Митровица 

(жел.станица Звечан) 
Краља Петра бб жел. Ст. Звечан 50.00 

3 Просторије Управе ОЦ ЗОП Косово Поље  Краља Петра бб -жел. Ст. Звечан 15.00 

Укупно: 125.00 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Панчево   
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1 Жел.ст. Панчево Главна 

 
 

Панчево, С. Шемића 2 

75.00 

2 Одмаралиште 40.00 

3 Блок 1 - П.Главна 26.00 

4 Блок 2 - П.Главна 17.00 

5 Жел.ст. Панчево Варош 

 

Панчево, С. Шупљикца 1 

55.00 

6 Блок 1 - П.Варош 8.00 

7 Блок 2 - П.Варош 8.00 

8 Стражара 2 10.00 

9 Жел.ст. Панчево  

Војловица - бл.1 
 

Панчево, Првомајска бб 

7.00 

10 Жел.ст. Панчево  

Војловица - о.в. 

  8.00 

11 Жел.ст.Б.Ново Село Бан.Ново Село, Железнич. бб 20.00 

12 Жел.ст.Владимировац 

 

Владимировац, Железничка бб 

30.00 

13 Бл.1 - Владимир. 8.00 

14 Бл.2 - Владимир 8.00 

15 Стражара 11 9.00 

16 Жел.ст. Алибунар 
 

Алибунар, Железничка бб 

16.00 

17 Бл.1 - Алибунар 12.00 

18 Бл.2 - Алибунар 14.00 

19 Жел.ст. Уљма Уљма, Железничка бб 18.00 

20 Стражара 22 - Б. Карловац Б. Карловац, Железничка бб 9.00 

21 Жел.ст.Вршац 

Вршац, Бул.ослобођења 32  

211.00 

22 Блок 1 - Вршац  7.00 

23 Блок 2 - Вршац  8.00 

24 Стражара 419 9.00 

25 Стражара 418 9.00 

26 Жел.ст.Качарево Качарево, Железничка бб 23.00 

27 Жел.ст. Дебељача Дебељача, Железничка бб 22.00 

28 Жел.ст. Ковачица 
 

Ковачица, Железничка бб 

44.00 

29 Бл.1 - Ковачица 10.00 

30 Бл.2 - Ковачица 10.00 

31 Железничка станица Панчево Варош Железничка станица Панчево Варош 115.00 

32 Управна зграда ОЦ ЗОП - Панчево Војводе Радомора Путника бр 28 309.00 

33 ЗОП Одмаралиште 

  

49.00 

34 Канц.шефа деон. 26.00 

35 Грађев.радионица 56.00 

36 Жел.ст. Панчево Војловица - о.в.   309.00 

37 Стражара 11   43.00 

38 Стражара 22 - Б. Карловац Б. Карловац, Железничка бб 54.00 

39 Канц.шефа деон. 

  

 

Б. Карловац, Железничка бб 

318.00 

40 Радн.одмарал. 230.00 

41 Занатска радион. 25.00 

42 Рад.одмар.419 196.00 

43 Стражара 419 63.00 

44 Радн.одмарал.   77.00 

45 Радн.одмарал. Бела Црква, Железничка бб 43.00 

46 Жел.ст.Качарево Качарево, Железничка бб 0.00 

47 Зграда, магацин горива и мазива, канц. 

руковаоца пумпом, стов. 511 Вршац,  

 

Вршац, Павлишки пут бб 
126.00 

48 Магацин материјала, иинвентара и ХТЗ 

опреме, канцеларија пословође магацина 

стовариште 513 Вршац, СП ст.Вршац 

 

Вршац, Булевар Ослобођења бр. 19 
120.00 

Укупно: 2,910.00 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Рума   

1 Станична зграда Нова Пазова Нова Пазова, Вука Караџића бр.5 100.00 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 173/18  13/ 77 

  

 

2 Станична зграда Стара Пазова 
Стара Пазова, Железничка бб 

200.00 

3 Пружна  деоница Стара Пазова 50.00 

4 Станична зграда Голубинци Голубинци, Железничка бб 100.00 

5 Станична зграда Рума 

 

 

Рума, Железничка   бр.212 

1,000.00 

6 Пружна  деоница Рума 100.00 

7 Прегледна станица Рума 150.00 

8 СС  Рума 100.00 

9 ТТ Рума 100.00 

10 Станична зграда Сремска Митровица 

 

Ср. Митровица,Железничка бб 

500.00 

11 КМ Сремска Митровица 100.00 

12 СС Сремска Митровица 100.00 

13 ЕЕП  Сремска Митровица 200.00 

14 Пружна  деоница Сремска Митровица Ср. Митровица, Немањина бр.27 500.00 

15 КМ Сремска Митровица Ср. Митровица, Железничка бб 100.00 

16  Сремска Митровица Железничка бб, Сремска Митровица 250.00 

17 Станична зграда Кукујевци Кукујевци, Железничка бб 100.00 

18 Пружна  деоница Шид Шид, Јанка Веселиновића бб 200.00 

19 Станична зграда Шид 
 

Шид, Јанка Веселиновића бр.4 

1,000.00 

20 Прегледна станица Шид 100.00 

21 ТТ Шид 100.00 

22 Железничка станица Шид Железничка станица Шид 30.00 

23 Станична зграда Буђановци Буђановци, Mаршала Tита бр.92 80.00 

24 Станична зграда Никинци Никинци, Железничка бр.40 80.00 

25 Станична зграда Платичево Платичево, Железничка бр.65 80.00 

26 Станична зграда Шабац  
Шабац, Цара Душана бр.11 

500.00 

27 Прегледна станица Шабац 100.00 

28 Пружна  деоница Шабац Шабац, Цара Душана13/6 100.00 

29 Станична зграда Штитар  Штитар, Мије Јовановића бр.127 80.00 

30 Станична зграда Прњавор Прњавор Мачвански, Железничка 19 80.00 

31 Станична зграда Лозница  Лозница Георгија Јакшића бр.12 200.00 

32 Станична зграда Брасина  

Брасина 

150.00 

33 Прегледна станица Брасина 80.00 

34 Станична зграда Зворник  

Зворник, Вука Караџића бр.110 

80.00 

35 Прегледна станица Зворник 50.00 

36 Пружна  деоница  Бања Ковиљача, Железничка бб 100.00 

37 Пружна  деоница Стара Пазова   50.00 

38 Пружна  деоница Рума   100.00 

39 Пружна  деоница Сремска Митровица Сремска Митровица, Немањина бр.27 400.00 

40 Пружна  деоница Шид Шид, Јанка Веселиновића бб 200.00 

41 Пружна  деоница Шабац Шабац, Цара Душана13/6 60.00 

42 Пружна  деоница  Бања Ковиљача, Железничка бб 100.00 

43  Рума Железничка бр.212, Рума 165.00 

44 Железничка станица Инђија Железничка станица Инђија 16.00 

45 Службене просторије деонице Шид 80.00 

46 Службене просторије деонице Сремска Митровица 100.00 

47 Службене просторије деонице Рума 150.00 

48 Службене просторије деонице Стара Пазова 100.00 

49 ЖАТ централа Инђија 20.00 

50 Радионица Инђија 15.00 

51 Службене просторије деонице ТТ Рума Рума 40.00 

52 Магацин просторије Рума 40.00 

53 ЖАТ централа Рума 35.00 

54 Радионица Рума 15.00 

55 Посредник и напојна Рума 30.00 

56 ЖАТ централа Сремска Митровица 30.00 

57 Радионица Сремска Митровица 40.00 

58 Релејна и ЖАТ просторија ТТ Шид 25.00 
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59 Службене просторије деонице ТТ Рума Шид 20.00 

60 Радионица и магацин Шид 25.00 

61 Релејна и ЖАТ просторија ТТ Шабац 30.00 

62 Радионица Шабац 20.00 

63 Службене просторије деонице Шид 80.00 

Укупно: 8,926.00 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Зрењанин   

1 зграда Секције Зрењанин. Зрењанин, Бригадира Ристића 2а 250.00 

2 ж. станица Зрењанин 

 

 

Зрењанин, Др.Васе Савића бр.1 

200.00 

3 блок кућица 5 7.00 

4 блок кућица 4 10.00 

5 блок кућица 3 7.00 

6 блок кућица 2 11.00 

7 блок кућица 1 8.00 

8 Оператика Зрењанин 174.00 

9 ст. Зрењанин Фабрика 
 

Зрењанин, Београдска бб 

70.00 

10 блок кућица 1 11.00 

11 блок кућица 2 9.00 

12 ж. станица Орловат Орловат 54.00 

13 ж.с.Томашевац Томашевац, Железничка бб 80.00 

14 чуварска кућица Томашевац Томашевац, путни прелаз 4.00 

15 ж.ст. Лукићево Лукићево, Железничка бб 60.00 

16 ж.ст. Елемир Елемир, Маршала Тита бб 50.00 

17 ж.ст. Меленци Меленци 50.00 

18 ж.ст. Кумане Кумане, Железничка бб 50.00 

19 ж.ст. Нови Бечеј Нови Бечеј 80.00 

20 ж.ст. Бан. Милошево Банатско Милошево 120.00 

21 ж.с. Чока Чока, Железничка бб 70.00 

22 ж.с. Падеј Падеј 50.00 

23 ж.с. Кикинда 
 

Кикинда, Ослобођења 11 

140.00 

24 блок кућице 1 10.00 

25 блок кућица 2 9.00 

26 зграда Секције Зрењанин. Зрењанин, Бригадира Ристића 2а 1,250.00 

27 Управна зграда у Кикинди Браће Богарошки број 228 316.00 

28 Објекат пружна деоница Зрењанин - 

Орловат - Дебељача (станица Зрењанин)  
 

улица Болничка бб 
156.00 

29 Објекат пружна деоница Кикинда - Чока - 

Банатско Милошево (станица Кикинда) 
 

улица Ослобођење бб  
207.00 

30 Објекат пружне деонице Сечањ - Вршац 2 

(станица Сечањ)  
улица Вожда Карађорђа број 1 111.00 

31 Објекат за хитне интервенције - Зрењанин 

(станица Зрењанин) улица Болничка бб 257.00 

32 Објекат за хитне интервенције - део у 

Кикинди (станица Кикинда) 
Улица Наковачки друм бб 215.00 

33 Железничка станица Вршац Железничка станица Вршац 90.00 

34 Зграда, магацин горива и мазива, 

стовариште 653 Зрењанин, припадност 

СП Зрењанин 
 

 

 

 

Зрењанин, Др. Васе Савића 2. 

110.00 

35 Контејнер за руковаоце пумпом, 

припадност СП Зрењанин 
22.00 

36 Зграда, магацин материјала, иинвентара и 

ХТЗ опреме, стовариште 654 Зрењанин, 

припадност  СП Зрењанин 
320.00 

37 Управна зграда "Србије Воз"-а, 

канцеларија шефа службе НСП 35.00 

38 Магацин мат., иинвентара и ХТЗ опреме, 

стовариште 403 Кикинда, СП ст.Кикинда 
 

Кикинда, Ул.Ослобођења бр. 11 
137.00 
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39 Магацин горива и мазива, пумпа, 

стовариште 655 Кикинда,   

 

 

Кикинда, Наковачки пут бб 

80.00 

40 Контејнер за уље,  20.00 

41 Магацин материјала, рез. делова, 

канцеларија пословође магацина   
150.00 

Укупно 5,060.00 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Суботица   

1 станична зграда Наумовићево Горњи Верушић 156 70.00 

2 Релејна  Наумовићево  

Суботица, Горњи Верушић бб 

50.00 

3 ТКП Наумовићево 9.00 

4 станична зграда Жедник 

 

Нови Жедник, Радоја Вујошевића ББ    

60.00 

5 ПС Жедник 30.00 

6 Релејна Жедник 50.00 

7 ТКП Жедник 9.00 

8 станична зграда Бачка Топола Бачка Топола, Жел.станица бб 70.00 

9 ПСН Б.Топола 
 

Бачка Топола, Бошка Бухе 4 

30.00 

10 Релејна Б.Топола 50.00 

11 ТКП Б.Топола 9.00 

12 зграда пружне деонице 
Бачка Топола, Жел.станица бб 

25.00 

13 зграда радничке собе и магацин 50.00 

14 станична зграда  Мали Иђош Поље Мали Иђош Поље 70.00 

15 станична зграда Ловћенац 
Ловћенац, Железничка бб 

70.00 

16 ПС Ловћенац 30.00 

17 станична зграда Кула 
 

Кула. Жел.станица бб 

60.00 

18 зграда блока 1 4.00 

19 зграда пружне деонице 70.00 

20 станична зграда Црвенка 
 

Црвенка, Железничка ББ   

80.00 

21 зграда блока 1 5.00 

22 зграда блока 2 5.00 

23 станична зграда Сивац 

 

Сивац, Жел.станица бб 

30.00 

24 зграда блока 1 4.00 

25 зграда блока 2 4.00 

26 зграда радничке собе 35.00 

27 станична зграда  Кљајићево  

Кљајићево, Жел.станица бб 

40.00 

28 зграда радничке собе 30.00 

29 станична зграда  Сомбор 

  

 

Сомбор, Железничка 1 

1,700.00 

30 зграда блока 1 6.00 

31 зграда блока 2 8.00 

32 зграда  деонице ЕЕП   50.00 

33 Трафо станице 10.00 

34 зграда пружне деонице и магацин 310.00 

35 Управна зграда ОЦ ЗОП Суботица  Сомбор, Железничка 4 140.00 

36 станична зграда  Буковачка Салаши 
 

Буковац, Железничка ББ  

50.00 

37 зграда блока 1 6.00 

38 зграда блока 2 6.00 

39 станична зграда  Пригревица 
 

Пригревица, Железничка ББ   

50.00 

40 зграда блока 1 6.00 

41 зграда блока 2 6.00 

42 станична зграда Сонта 

 

Сонта, Железничка ББ   

60.00 

43 зграда блока 1 6.00 

44 зграда блока 2 6.00 

45 зграда радничке собе 20.00 

46 станична зграда  Богојево 

 

Богојево, Железничка ББ  

300.00 

47 зграда блока 1 5.00 

48 зграда блока 2 5.00 

49 зграда пружне деонице 50.00 

50 станична зграда Светозар Милетић  50.00 
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51 зграда блока 1 Светозар Милетић, Железничка ББ  6.00 

52 зграда блока 2 6.00 

53 зграда радничке собе 20.00 

54 станична зграда  Алекса Шантић 
 

Алекса Шантић, Железничка ББ   

50.00 

55 зграда блока 1 4.00 

56 зграда блока 2 4.00 

57 станична зграда Бајмок+подрум 

 

Бајмок, Железничка 1 

124.00 

58 зграда блока 1 6.00 

59 зграда блока 2 6.00 

60 зграда пружне деонице 65.00 

61 станична зграда  Таванкут 
 

Таванкут, Железничка  ББ  

50.00 

62 зграда блока 1 4.00 

63 зграда блока 2 4.00 

64 станична зграда Шебешић 
 

Шебешић, Железничка  ББ   

50.00 

65 зграда блока 1 4.00 

66 зграда блока 2 4.00 

67 станична зграда  Палић 
 

Палић, Железничка  ББ   

50.00 

68 зграда блока 1 30.00 

69 зграда блока 2 6.00 

70 станична зграда  Хоргош 
 

Хоргош, Железничка  ББ   

100.00 

71 зграда блока 1 4.00 

72 зграда блока 2 4.00 

73 станична зграда Ором 

 

Ором, Железничка  ББ   

50.00 

74 зграда блока 1 4.00 

75 зграда блока 2 4.00 

76 зграда радничке собе 30.00 

77 зграда радничке собе Долине, Жел.станица бб 20.00 

78 станична зграда Сента 
 

Сента, Петефи Шандора 55   

260.00 

79 зграда блока 2 4.00 

80 зграда пружне деонице 100.00 

81 ст.зграда одјав. Александово Предграђе Суботица, Толминска  33  30.00 

82 станична зграда Суботица 

 

 

 

Суботица, Парк Ференца Рајхла ББ 

3,000.00 

83 зграда блока 1 70.00 

84 зграда блока 2 80.00 

85 зграда блока 3 35.00 

86 зграда блока К 8.00 

87 зграда блока Р 4.00 

88 Уп. зграда Секције за инфраструктуру 400.00 

89 Прегледно место Суботица теретна 
 

 

Суботица,  Пап Пала бб 

19.00 

90 Суботица - управа ОЈ за ТКП 

(подрум,архива,приземље и спрат) 158.00 

91 зграда отпр. возова Суботица теретна 250.00 

92 пружна деоница Суботичка путнилчка 
 

Суботица, Змај Јовина 34 

150.00 

93 занатска радионица 170.00 

94 Управна зграда ОЦ ЗОП Суботица 140.00 

95 пружна деоница Суботичка теретна Суботица, Учка 9а 150.00 

96 ПСН Државна граница 

 

 

 

 

 

 

Суботица, Змај Јовина 32 

30.00 

97 ПС Суботица 30.00 

98 ЕВП Суботица 100.00 

99 Трафо станице 60.00 

100 Радионица,маг.,канц. Деон. ТТ Суботица 150.00 

101 Радионица ТТ Суботица1 30.00 

102 Гаража 20.00 

103 зграда  ОЈ за ЕТП 200.00 

104 ННРБ  150.00 

105 Канцеларија,трпезарија и рад.деонице СС  150.00 

106 Разделна станица  100.00 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 173/18  17/ 77 

  

 

107 Рад.,гаража,гар.ТМД,трпезарија,ходници 

свечана сала,мали маг. и велики маг. 

Деон.КМ Суботица 

 

 

Суботица, Парк Ференца Рајтхла бб 

200.00 

108 Канцеларија,трпезарија и радионица 

деонице ЕЕП  
100.00 

109 стражарска кућица број 81 Суботица, Сенћански пут 135 10.00 

110 стражарска кућица број 44 Суботица, Тук Угарнице 57 15.00 

111 стражарска кућица број 79 Суботица, Чантавирски пут 79 10.00 

112 стражарска кућица број 107 Суботица, Ђорђа Натошевића 25 10.00 

113 стражарска кућица број 83 Суботица, Косовска 53 10.00 

114 стражарска кућица број 1 Суботица, Западни Виногради бб 10.00 

115 стражарска кућица број 105 Суботица, Едвина Здовца 2 10.00 

116 стражарска кућица број 104 Суботица, Шпанских бораца 104 10.00 

117 ЕВП Суботица 

Суботица, Змај Јовина 32 

 

 

 

Суботица, Змај Јовина 32 

100.00 

118 Радионица,магацин,канцеларија деонице 

ТТ Суботица 

 

150.00 

119 Радионица ТТ Суботица1 30.00 

120 Гаража 20.00 

121 зграда  ОЈ за ЕТП 200.00 

122 ННРБ    

123 Канц.,трпезарија и радионица деонице СС  150.00 

124 Разделна станица 

 

 

Суботица, Парк Ференца Рајтхла бб 

100.00 

125 Радионица,гаража,гаража 

ТМД,трпезарија,ходници свечана 

сала,мали маг. и велики маг. деонице КМ 

Суботица 

200.00 

126 Канцеларија,трпезарија и радионица 

деонице ЕЕП  100.00 

127 зграда пружне деонице 

Бачка Топола, Жел.станица бб 

25.00 

128 зграда радничке собе и магацин 50.00 

129 зграда пружне деонице и магацин 100.00 

130 Управна зграда ОЦ ЗОП Суботица  
Сомбор, Железничка 4 

140.00 

131 зграда пружне деонице 65.00 

132 пружна деоница Суботичка путнилчка 
 

Суботица, Змај Јовина 34 

150.00 

133 занатска радионица 170.00 

134 Управна зграда ОЦ ЗОП Суботица 140.00 

135 пружна деоница Суботичка теретна Суботица, Учка 9а 150.00 

Укупно: 13,081.00 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Ниш   

1 Железничка станица Трупале, ст. зграда Трупале, Трупале бб 150.00 

2 Жел. станица Црвени Крст, ст. зграда  

 

Ниш, Булевар 12 фебруар бб 

90.00 

3 Жел. станица Црвени Крст, зграда кула 170.00 

4 Железничка станица Црвени Крст, блок 1 50.00 

5 Жел. станица Ниш, станична зграда Ниш, Димитрија Туцовића бб 300.00 

6 Жел. станица Ниш, станична зграда 

(Оператика), канцеларије и ТК центар 
 

Ниш, Димитрија Туцовића бб 
150.00 

7 Жел. станица Ниш ранжирна, ст. зграда 

 

 

Ниш, Железничка станица Поповац бб 

180.00 

8 Жел. станица Ниш ранжирна, локална 

поставница 3 
50.00 

9 Железничка станица Ниш ранжирна, 

објекат за маневристе 
50.00 

10 Железничка станица Ћеле Кула, ст. зграда Ниш, Бул. светог цара Константина бб 50.00 

11 Железничка станица Међурово, ст.зграда Доње Међурово, Жел. станица бб, 50.00 

12 Железничка станица Дољевац, ст. зграда Дољевац, Железничка станица бб 70.00 

13 Железничка станица Лесковац, ст. зграда Лесковац, Краља Петра бб 200.00 

14 Железничка станица Грделица,ст. зграда Грделица, Железничка бб 20.00 

15 Жел. станица Владичин Хан, ст. зграда Владичин Хан, Светосавска бб 72.00 
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16 Жел. станица Врање, ст. зграда и блок 1 Врање, Радничка 12 75.00 

17 Жел. станица Врањска Бања, ст. зграда Јужно моравских бригада бб 75.00 

18 Жел. станица   Укрсница Прибој Врањски село Прибој Врањски 30.00 

19 Жел. станица Ристовац, станична зграда Ристовац, Железничка станица бб 90.00 

20 Жел. ст. Бујановац,ст. зграда и блок 2 Бујановац, Железничка станица бб                83.00 

21 Железничка станица Прешево, ст. зграда Прешево, Железничка станица бб               183.00 

22 Жел. станица Нишка Бања, ст. зграда Нишка Бања, Железничка бб                           60.00 

23 Жел. станица Островица, станична зграда Островица, Железничка станица бб              60.00 

24 Жел. станица Црвена Река, ст. зграда Црвена Река, Железничка станица бб 65.00 

25 укр.Долац, станична зграда Долац, Железничка станица бб 65.00 

26 Жел. станица Бела Паланка, ст. зграда, 

блок I и II 

Бела Паланка, Б. Миловановића бб 421.00 

27 Железничка станица Чифлик, ст. зграда, 

блок I и II 

село Чифлик , Железничка станица бб,              72.00 

28 Жел. станица Станичење, блок 1 и 2 село Станичење, Жел. станицa бб          80.00 

29 Железничка станица Пирот, блок 1 и 2  Пирот, Николе Пашића бб                   150.00 

30 Железничка станица Суково, ст. зграда Суково, Железничка станица бб  48.00 

31 Жел. станица Димитровград, ст. зграда Димитровград, Балканска бб                             100.00 

32 Жел.ст. Прокупље, ст. зграда, блок 1 и 2 Прокупље, Железничка бб,                               112.00 

33 Жел. станица Куршумлија, ст. зграда Куршумлија, Косовска 45                                 50.00 

34 Управна зграда "Инфраструктуре 

железнице Србије" 

Ниш, Трг Краља Александра 

Ујединитеља 11 
4,636.00 

35 Објекти деонице за хитне интервенције Ниш, Димитрија Туцовића бб          200.00 

36 Објекти пружне деон. Ниш-Црвени Крст Поповац бб, железничка станица 40.00 

37 Објекти пр. деон. Лесковац-Владичин Хан Лесковац, Краљевића Марка бб 50.00 

38 Објекат пр. деон. Лесковац-Владичин Хан Грделица, Железничка бб 25.00 

39 Објекат пружне деонице Бујановац Владичин Хан, Светосавска 54 30.00 

40 Објекат пружне деонице Бујановац Врањска Бања, железничка станица 15.00 

41 Објекат пружне деонице Бујановац Врање, Радничка бб 30.00 

42 Објекат пружне деонице Бујановац Ристовац, Железничка станица                  15.00 

43 Објекат пружне деонице Бујановац Бујановац, Железничка станица                50.00 

44 Објекат пружне деонице Бујановац Прешево, Железничка станица               16.00 

45 Обј. пр.деон. Димитровград-Бела Паланка Б. Паланка, Бранка Миљковића 3 50.00 

46 Обј. пр.деон. Димитровград-Бела Паланка Димитровград, Борачка бб 70.00 

47 Обј. пр.деон. Прокупље-Куршумлија Куршумлија, Косовска 51                                35.00 

48 Обј. пр.деон. Прокупље-Куршумлија Пепељевац, отворена пруга Км 52+000 12.00 

49 Обј. пр.деон. Прокупље-Куршумлија Рударе, отворена пруга Км 63+100 9.00 

50 Обј. пр.деон. Прокупље-Куршумлија Косаничка Рача, отв. пруга Км 70+330 9.00 

51 Обј. пр.деон. Прокупље-Куршумлија Мердаре, отворена пруга Км 83+350 9.00 

52 Обј. пр.деон. Прокупље-Куршумлија Кастрат, отворена пруга Км 54+800 12.00 

53 Обј. пр.деон. Прокупље-Куршумлија Плочник, отворена пруга Км 42+400 9.00 

54 Обј. пр.деон. Прокупље-Куршумлија Мала Плана, отв. пруга Км 31+450 9.00 

55 Обј. пр.деон. Прокупље-Куршумлија Прокупље, Василије Ђуревић бб 51.00 

56 Обј. пр.деон. Прокупље-Куршумлија Житорађа, отворена пруга Км 10+550 12.00 

57 Зграда пословна Параћин Параћин, Франша де Переа бб 347.20 

58 Жат централа Јагодина  ж. Станица 30.00 

59 Жат централа Ћуприја  ж. Станица 30.00 

60 Жат централа Параћин  ж. Станица 30.00 

61 Жат централа Сталаћ  ж. Станица 30.00 

62 Канц.радион.за сс,тт,пеп,км Зајечар Зајечар, Моравска бб 422.40 

63 Кућица рел.пост.отпр.воз.вражогр. Вражогрнац 51.04 

64 Зграда сс уређаја грамада ж. Станица 69.56 

65 Жат централа Зајечар  ж. Станица 30.00 
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66 Гаража Ниш Ниш, Димитрија Туцовића 4 37.00 

67 Згр.сс и тт,магацин и канц.ц.крст Ниш, Булевар 12 Фебруар 87 500.00 

68 Зграда за сс тт км Лесковац Лесковац,Краљевића Марка бб 940.00 

69 Зграда сс и тт Димитровград  Димитровград, Балканска 22 312.00 

70 Зграда службена за Телекоманду Ниш Ниш, Димитрија Туцовића 14г 300.00 

71 Зграда за спуштал. Р.поповац село Поповац, ж. Станица 59.80 

72 Прив.објекат-зграда за кабл.ц.крст Ниш, Булевар 12 Фебруар 87 19.60 

73 Прив.објекат-згр. За кабл. Поповац село Поповац, ж. Станица 15.00 

74 Зграда станична Ниш-ранж.поповац село Поповац, ж. Станица 180.00 

75 Зграда службена Врањска бања Врањска Бања, Јужноморавске бриг.55 120.35 

76 Канц.шефа сс радион и грађ.радион. Ниш, Димитрија Туцовића 28 32.00 

77 Зграда електричара ц. Крст Ниш, Сарајевска 22 117.50 

78 Зграда канцеларија Ниш Ниш, Димитрија Туцовића 4 80.00 

79 Службене зграде Ниш Ниш, Димитрија Туцовића 4 80.00 

80 Магацин Ниш Ниш, Димитрија Туцовића 4 130.00 

81 Магацин уз трафост. Ристовац село Ристовац 18.80 

82 Магацин са надстрешницом Ниш, Димитрија Туцовића 24б 0.00 

83 Магацин у ложионици црвени крст Ниш, Сарајевска 22 90.00 

84 Радионица-браварница Ниш Ниш, Димитрија Туцовића 28 57.60 

85 Зграда радионица Ниш, Димитрија Туцовића 4 200.00 

86 Згр.за сервис.шинских возила Ниш Ниш, Димитрија Туцовића 33 361.51 

87 Зграда за сервисирање уређаја Ниш, Димитрија Туцовића 14ђ 2,200.00 

88 Згр.маг.за смеш.опреме сс и тт Ниш Ниш, Димитрија Туцовића 24б 0.00 

89 Служб.зграда механизације Ниш, Димитрија Туцовића 4 60.00 

90 Кућица чуварска Ниш Ниш, Димитрија Туцовића 4 25.60 

91 Згр.трафост. 110/25кв евп Ристовац село Ристовац 66.48 

92 Згр.трафост. 110/25кв евп Ђунис ж. Станица 66.48 

93 Згр.трафост. 110/25кв евп Ниш Ниш, Димитрија Туцовића 200 66.48 

94 Згр.трафост. 110/25кв Грделица Грделица, Бањски дуд 59.22 

95 Управна зграда Ниш Ниш, Трг Краља Александра 11/4 800.00 

96 ЖАТ Ц.Црвени Крст, ложионица Ниш, Сарајевска 22 30.00 

97 ЖАТ Централа Пирот  ж. Станица 30.00 

98 ЖАТ Централа Димитровград  ж. Станица 30.00 

99 ЖАТ Централа Зајечар  ж. Станица 30.00 

Укупно: 17,020.62 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Пожаревац   

1 Жел.станица Смедерево 

Омладинска 5, Смедерево 

100.00 

2 Блок 2 ж.ст. Смедерево 20.00 

3 Блок 3 ж.ст. Смедерево 10.00 

4 Жел.станица Радинац Железничка б.б. Радинац 150.00 

5 Жел.станица Мала Крсна К. Петра Првог, бр.36, М.Крсна 200.00 

6 Жел.станица Пожаревац 

Кнез Милошев венац б.б. Пожаревац 

130.00 

7 Блок 1 ж.ст. Пожаревац 10.00 

8 Блок 2 ж.ст. Пожаревац 10.00 

9 Маневарска кућица Пожаревац 40.00 

10 Управа ОЦ за СП Пожаревац Ј. Шербановића 2, Пожаревац 230.00 

11 Жел.станица Мала Иванча Железничка 6, 11233 Раља 50.00 

12 Жел.станица Колари Железничка б.б., 11431 Колари 50.00 

13 Блок кућица ж.ст.Колари Железничка б.б., 11431 Колари 10.00 

14 Деоница ЗОП Радинац   30.00 

15 Деоница ЗОП М. Крсна   50.00 

16 Управа ОЦ ЗОП Пожаревац   250.00 

17 Деоница ЗОП Пожаревац   150.00 

18 Магацин 233 ЗОП Пожаревац   50.00 

19 Деоница ЗОП Кучево Кучево, Светог Саве 142 50.00 

20 Деоница ЗОП Умчари 11430 Умчари, 27.март бб  70.00 

21 Деоница ЗОП Лозовик Лозовик,  ул. ЈНА бб  95.00 

Укупно 1,755.00 

УКУПНО ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ: 127,001.12 
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Напомена: 

 Један третман на локацијама наведеним у табели укључује услугу дезинсекције и 

дератизације у унутрашњости објекта и у његовој непосредној околини (нпр: 

третирају се каналице у којима се налазе каблови који воде до објекта).  

 У цену услуге дезинсекције и дератизације укључени су трошкови превоза до 

захтеваних локација и комплетна опрема и средства за извршење услуге. 

 Услуга дезинсекције и дератизације објеката врши се два пута годишње и врши се на 

начин који искључује могућност ометања запослених лица, са посебном пажњом 

очувања здравља запослених и имовине, на локацијама наведеним у табели. 

 Наручилац задржава право да у случају промене пословних капацитета (места вршења 

услуге, повећања или смањења површине пословног простора) изврши промену места 

вршења услуге, као и постојеће квадратуре за дезинсекцију и дератизацију, без 

утиција на утврђену цену услуге која је дефинисана у уговору уз ограничење да 

укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи вредност уговора.   
 

2. Динамика и рок извршења услуге 

 Услуга дезинсекције и дератизације објеката вршиће се два пута годишње и то у 

„јесењем“ термину (оквирно септембар, октобар, новембар) и „пролећном“ термину 

(оквирно март, април, мај) сукцесивно према динамици коју одређује наручилац, а 

према потреби наручиоца у року од годину дана од дана потписивања уговора.  

 Рок извршења ове услуге је 7 дана од дана наручивања. 
 

3. Контрола извршења услуге 

 Уговорени третмани услуга дезинскеције и дератизације извршаваће се по налогу 

наручиоца – корисника услуге, који ће благовремено обавести извршиоца услуге о 

терминима, распореду по објектима и максималном времену трајања извршења 

услуге. 

 Након извршења услуге дезинсекције и дератизације на одређеним локацијама у 

оквиру секција за инфраструктуру чворова, овлашћено лице Пружаоца услуге и 

овлашћено лице Наручиоца сачињавају записник о извршеним услугама. 

 Пружалац услуге одређује овлашћено лице које ће бити одговорно за организацију 

рада и комуникацију у вези са извршењем услуга дезинсекције и дератизације о чему 

ће писаним путем обавестити овлашћено лице  наручиоца.  

 Пружалац услуга је дужан да у року од пет дана достави овлашћеном лицу наручиоца 

личне податке извршилаца услуге дезинсекције и дератизације на потребним 

локацијама.  

 У случају промене извршиоца Пружалац услуга је дужан да обавести наручиоца 

писаним путем. 

 Пружалац услуге се обавезује да уговорене услуге врши применом средстава и 

препарата, који одговарају техничким стандардима и прописима за овакву врсту 

средстава и препарата, придржавајући се прописаних мера заштите животне средина и 

безбедности живота и здравља људи. 

 Пружалац услуге је дужан да услугу врши стручним лицима, који поседују 

сертификате у складу са позитивним прописима и техничким стандардима за овакву 

врсту услуга. 

 Пружалац услуге је у обавези да по извршеној услузи изда штампани извештај са 

спецификацијом препарата и решањима ради регулисања права код надлежних 

инспекцијских служби. 
 

4. Гаранција квалитета услуге 

 Пружалац услуге гарантује за квалитет извршених уговорених услуга за сваки третман 

који врши.  
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 Гаранција за извршену услугу дезинсекције и дератизације не може бити краћа од 

временског периода који протекне између два третмана, тј. не може бити краћа од 6 

месеци од дана извршења услуге. 

 Гарантни рок тече од дана завршетка услуге, односно достављања штампаног 

извештаја.  

 У гарантном року Пружалац услуге је дужан да поступи по рекламацији Наручиоца 

услуге.   

 Уколико извршене услуге не одговарају уговореном, овлашћено лице Наручиоца 

дужно је да о томе писаним путем обавести одговорно лице Пружаоца услуге и 

захтева поновно извршење услуге.  

 У гарантном року Пружалац услуге је дужан да поступи по рекламацији Наручиоца и 

да о свом трошку у року од 7 дана отклони недостатке. 
 

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 
 

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 

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

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

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

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, а испуњеност 

обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 
 

Р.бр. Услови и Докази о испуњености услова 

1.  
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл.75.ст. 1 тач. 1) Закона) 

2.  

 

 

Да понуђач 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) 

3. 

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

прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији 

(чл.75.ст. 1 тач. 4) Закона) 

Начин доказивања испуњености обавезних услова: Доказе о 

испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, осим услова из 

члана 75. став 1. тачка 4) овог закона, понуђач доказује достављањем писане изјаве 

дате под пуном кривичном и материјалном одговорношћу (Образац бр. 5 – дат у 

одељку VI конкурсне документације). 
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4. 

а) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (члан 75. став 

2.Закона); 

б) да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде (члан 75. став 2.Закона). 

Докази: 

а) Изјава о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа; 

 

НАПОМЕНА: 

Изјаву о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа 
треба да се потпише и овери печатом. Уколико понуду подноси група 

понуђача, ова изјава треба да се потпише од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и овери печатом. 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом,  и 

то да поседује Решење Министарства здравља РС о испуњености услова за 

обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације  (Закон о 

заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“ број 

3/17). 

Доказ: 

Копија важећег Решења Министарства здравља РС 

 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке дефинисане у следећој табели, а испуњеност додатних 

услова понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

6. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом за ову јавну набавку. 
 

Под неопходним пословним капацитетом Наручилац подразумева: 

-Да је понуђач у претходне три обрачунске године рачунато од датума 

објављивања јавног позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки 

(2015., 2016. и 2017. год.), извршио услугу која су истоврсна предметној 

набавци у уговореном року, обиму и квалитету у збирном износу од 

6.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Доказ: 

Изјава о неопходном пословном капацитету Потврда о референтним 

наручиоцима 

 

7. 

Да располаже неопходним техничким капацитетом за ову јавну набавку 
 

Под неопходним техничким капацитетом Наручилац подразумева: 

-Да понуђач располаже ( у својини или закупу) са најмање 2 специјализована 

возила за превоз хемијско техничких средстава 

-Да приликом извршења предметне услуге користити биоцидне прозводе који 

поседују одговарајућа решења, безбедносне листове и упутство за употребу. 

Пожељно је да понуђач, поседује сопствене производе за сузбијање инсеката и 

глодара, који су регистровани у Министарству животне средине. 

Доказ: 

-Изјава понуђача, дата под пуном материјалном и крвичном одговорношћу, да 

располаже са траженим бројем возила и одштампан документ читача 

саобраћајних дозвола  на фирму понуђача у прилогу 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 173/18  23/ 77 

  

 

-Копија Решења издатог од стране Агенције за хемикалије, односно надлежног 

Министарства, као доказ да су препарати којима се врши услуга на 

Привременој листи биоцидних производа 

8. 

Да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку 
 

Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева, да понуђач 

има запослене (радно ангажована лица-oбавезна потврда) од чега:  
 

- Др. специјалиста ЗОО хигијене  

- Др. лекар специјалиста епидемиологије или хигијене са oбављеним стручним 

испитом за послове ДДД 

- санитарног инжењера 

- санитарног техничара  

Лица која врше третман ДДД морају бити оспособљена за рад са отровима у 

складу са Одлуком о условима које морају испуњавати правна лица и 

предузетници за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације. 

Доказ: 

-Копије важећих М образаца: М, М-3А, М-4, М-4А, м-4К, М-УН или М-УНК из 

којих се види да су запослена (радно ангажована) лица пријављена на пензијско 

осигурање најкасније на дан објављивања јавног позива 

-Копија дипломе лекара специјалисте епидемиологије или хигијене са 

лиценцом 

-Копија уверења (потврде) о обављеном оспособљавању запослених за рад са 

биоцидима у области послова ДДД издате од стране овлашћене стручне 

установе (Завод за биоциде и медицинску екологију или друге овлашћене 

стручне установе) која се издаје сваке године. 

 

 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. 

 

 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) Закона. 

 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 Испуњеност обавезних услова из члана 75. (тачка 1-3) Закона о јавним набавкама се 

доказује Изјавом понуђача (Образац бр. 5 – дат у одељку V конкурсне документације). 

Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда, на 

основу извештаја комисије за јавну набавку мале вредности, оцењена као најповољнија, 

затражити да достави оверену копију свих доказа, сходно члану 79. Закона о јавним 

набавкама. Исти морају да испуњавају следеће: 

- Докази из одељка ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ, тачака 2) и 3) не могу бити старији од два 

месеца од дана отварања понуда.  

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

достави оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

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

регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 

3) Закона, сходно члану 78. Закона. 

  

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет - страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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 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. 

 

 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. 

 

VI ВРСТА КРИТЕРИЈУМА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ 

ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР 
  
6.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде, применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“ 

6.2.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 

Све понуде које буду оцењене као прихватљиве, биће рангиране применом критеријума 

,,најнижа понуђена цена“.  Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна 

понуђена цена без ПДВ-а.  

Уколико две или више понуда, имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за отпочињање услуге. У случају 

истог понуђеног рока за отпочињање услуге, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио дужи рок важења понуде (опцију понуде). 

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне 

јавне набавке. 

У случају разлике  између јединичне цене без ПДВ-а и укупне понуђене цене без ПДВ-а, 

меродавна је јединична цена. 
 

VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Упутство понуђачаима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у 

погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступка јавне набавке. 

Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набвке, одређене ЗЈН и 

конкурсном документацијом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном 

документацијом. У супротном, понуда ће бити одбијена. 

Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које понуђач преузима са Портала 

Управе за јавне набавке, као и са интернет стране наручиоца.  

Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач  уз понуду достави сва документа по захтевима 

наручиоца у погледу садржине понуде.  
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1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није на 

српском језику наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Позив за подношење понуда објављен је на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у запечаћеном омоту-коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара.  

Понуђач на предњој страни, ставља заводни печат понуђача, назначава број и датум понуде и 

наводи текст: "Понуда за јавну набавку мале вредности услуга дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације - број 173/18 НЕ ОТВАРАТИ ". 
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу, телефон, е-маил адресу и име 

контакт особе.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11:00 часова 

дана 06.02.2019.године. 

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. 

Понуђач је обавезан да комплетну документацију, тј. Понуду  преда у форми која 

онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде.  
 

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.   
 

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 наручулац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
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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, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену 

подносиоцу понуде, уз повратницу, 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 

VII) 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 у 

Обрасцу понуде - Подаци о подизвођачу. У случају подношења понуде са већим бројем 

подизвођача, табела се копира и доставља за сваког подизвођача. 
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

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

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

оверити образац понуде. 

Табелу у Обрасцу понуде „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 ценe - (образац 2), 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 попунити, потписати и 

печатом оверити образац структуре цене. 

 Образац трошкова понуде (образац 3) 

Напомена: На основу члана 88. ЗЈН („Сл. Гласник“ Р. Србије број 124/12) 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 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 трошкове прибављања средстава 

обезбеђења у случају обуставе јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца.  

 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. 
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 Образац изјаве о испуњеност обавезних услова предвиђених чланом 75. Закона о 

јавним набавкама (образац 5), попуњен, оверен печатом и потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава сваки од 

чланова групе понуђача. 

  Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2 (образац 6), 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. 

 Копија важећег Решења Министарства здравља РС 

 Образац изјаве о неопходном пословном капацитету (образац 7), попуњен, оверен 

печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 

 Потврде о референтним набавкама (образац 8) 

 Образац изјаве о неопходном техничком капацитету (образац 9), попуњен, оверен 

печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача 

 Копија Решења издатог од стране Агенције за хемикалије, односно надлежног 

Министарства, као доказ да су препарати којима се врши услуга на Привременој 

листи биоцидних производа 

 Копије важећих М образаца 

 Копија дипломе лекара специјалисте епидемиологије или хигијене са лиценцом 

 Копија уверења (потврде) о обављеном оспособљавању запослених за рад са 

биоцидима у области послова ДДД издате од стране овлашћене стручне установе 

(Завод за биоциде и медицинску екологију или друге овлашћене стручне 

установе) која се издаје сваке године. 

     Изјава на сопственом меморандуму о прихватању обавезе достављања бланко 

соло менице за добро извршење посла у моменту закључења уговора (модел изјаве 

- образац 10).  

 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену 

меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу 

мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице 

је 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 коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 

набавци; понуђач коме је додељен уговор 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. 
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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.   

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

понуђача.  

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група 

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

печатом оверити Модел уговора( поглавље VIII). 

 споразум о заједничком наступању – доставља се само у случају подношења 

заједничке понуде; 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 

обрасце дате у конкурсној документацији (изузев поменутих изјава), наведено треба 

дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 

на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члана. 81. 

Закона. 

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 

састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да 

поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и 

печат понуђача. 

3. ПАРТИЈЕ:  

Набавка није обликована по партијама. 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:  

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Уколико понуђач достави понуду са 

варијантам наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. 

 

 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној 

коверти или кутији. 

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, приземље соба 134, Немањина 

6, 11000 Београд, Република Србија, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности услуга дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације- број 173/18 НЕ ОТВАРАТИ "или 
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности услуга дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације.- број 173/18 НЕ ОТВАРАТИ "или 
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности услуга дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације.- број 173/18 НЕ ОТВАРАТИ "или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности услуга услуге дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације - број 173/18 НЕ ОТВАРАТИ ". 

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу, телефон, е-маил адресу и име 

контакт особе. 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. 
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, 

а уколико то учини или уколико не потпише уговор када је његова понуда изабрана, 

Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију за озбиљност понуде.  
 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу број 1 ове понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

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

са подизвођачем. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу број 1 ове 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 V ove конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, понуђачу који ће у име 

групе понуђача дати средство обезбеђења,  

3) понуђачу који ће издати рачун,  

4) рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

5) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

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

поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 

и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
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9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 

У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12 i 68/15), Купац ће извршити плаћање 

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

пријема рачуна, а након достављања Записника о квалитативном пријему. 

Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје даном испостављања исправног рачуна за 

извршену услугу, а након обостраног потписивања документа (потврде/записника) о 

извршеној услузи. 

Након извршења услуге, испоручилац услуге испоставља рачун, у коме обавезно наводи број 

уговора под којим је заведен код наручиоца,  на адресу ''Инфраструктура железнице Србије'' 

акционарско друштво, Сектор за набавке и централна стоваришта, Немањина бр.6, 11000 

Београд, приземље, главна писарница, соба број 134.  

Рачун мора бити издат у складу са Законом о рачуноводству ("Службени глaсник РС", бр. 

62/2013) и Законом о порезу на додату вредност (''Службeни глaсник РС'', бр. 84/04 , 86/04 - 

испрaвкa, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. зaкoн, 142/14, 83/15), као и других прописа 

који уређују предметну област.  
 

Наручилац ће плаћање извршити на рачун понуђача, на основу испостављеног исправног 

рачуна за извршену услугу. 
 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања (менице, акредитиви, 

банкарске гаранције и сл.) 

Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од Наручиоца биће 

оцењене као неприхватљиве. 
 

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

обавеза.  

9.2. Захтев у погледу рока и места извршења. 

Услуга дезинсекције и дератизације објеката вршиће се два пута годишње и то у „јесењем“ 

термину (оквирно септембар, октобар, новембар) и „пролећном“ термину (оквирно март, 

април, мај) сукцесивно према динамици коју одређује Наручилац, а према потреби 

Наручиоца у року од годину дана од дана потписивања уговора. Рок извршења ове услуге је 7 

дана од дана наручивања. 

Места извршења дата су у Табели (Одељак III) Конкурсне документације  

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде. 

Понуда важи минимално  90  дана од дана отварања понуда. 

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

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.  

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

Цене у понуди изразити у динарима.  

Цене у Обрасцу понуде исказати у нето износу са свим трошковима (транспорт и остали 

зависни трошкови), без ПДВ-а и са ПДВ-ом, док цене у Обрасцу структуре цене исказати без 

ПДВ, укупно без ПДВ, укупно са ПДВ, на претходно дефинисаном паритету. 

Цене морају бити јасно и читко уписане. 

Уколико Република Србије, у току трајања овог уговора пропише нове накнаде и друге 

дажбине, које нису дефинисане овим Уговором, трошкови који проистичу из њих морају бити 

урачунати у цену. Изабрани Понуђач је дужан да писмено обавести Наручиоца о свакој 

промени цене и достави наручиоцу измењени ценовник.  
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Изабрани Понуђач ће услугу фактурисати Наручиоцу „Инфраструктура железнице 

Србије“а.д., по уговореним ценама. Под даном извршења услуге подразумева се дан 

издавања штампаног извештаја  од стране Пружаоца услуге.  

Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива 

све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.  

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

чланом 92. Закона. 

У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне вредности 

понуде, меродавна је јединична цена. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ 

СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 

УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарству финансија – Пореска управа, 

Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству пољопривреде и заштите 

животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.mpzzs.gov.rs.  

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарство рада, 

запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса 

www.minrzs.gov.rs. 

 

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

РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

12.1.  Понуђач је дужан да уз понуду, достави:  

 

А) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу 

ca клаузулом „без протеста“, 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 и потврда пословне 

банке која представља доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије.  Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од опције понуде.  

Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне услове 

за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди 

Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова и мора да испуњава све 

услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним 

услугама. 

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

подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 

уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не 

поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 

документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

Б) Изјаву на меморандуму понуђача  о прихватању обавезе достављања средства 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла у моменту закључења уговора 
(модел изјаве – Образац 8 – дат у поглављу XI ове конкурсне документације) и то:   бланко 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.mpzzs/
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сопствену меницу са клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у Регистру 

менице и овлашћења Народне Банке Србије,  оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз коју ће бити доставено меничнио овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а,  са роком важности 

најмање 12 месеци од дана потписивање уговора.  

Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне услове 

за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди 

Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова. 

 

12.2. Изабрани понуђач је дужан да достави средство финансијског обезбеђења: 

Изабрани понуђач се обавезује да, приликом потписивања уговора, преда наручиоцу бланко 

сопствену меницу, ca клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, потврда пословне банке која представља 

доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Рок 

важења менице је 30 дана од уговореног рока за коначно извршење посла. 
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа. 
Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне услове 

за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди 

Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова и мора да испуњава све 

услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним 

услугама. 

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

меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач, својом 

кривицом,  не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором, у уговореном обиму, року и квалитету. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 

посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 

који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 

„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега 

мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 

начин. 

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од 

значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као 

пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за 

отварање понуда. 
 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 
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Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу „Инфраструктура 

железнице Србије“ад, - Сектор за набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 

134, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, путем  електронске поште на e-

mail nabavkе.infra@srbrail.rs (радним данима од 8:30-15:30) 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 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 број 173/18 ”. 

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.  

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 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. 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року 

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

изврши измену и допуну Конкурсне документације. Свака измена и допуна Конкурсне 

документације биће објављена на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, на интернет 

страници Наручиоча www.infrazs.rs   Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну 

документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац ће 

продужити рок за подношење понуда. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, на интернет 

страници Наручиоца www.infrazs.rs   

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима 

на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ 

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит 

правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на 

доходак грађана.  

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки 

члан групе понуђача лице из става 1. овог члана.  

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је 

понуђач и његов подизвођач лице из става 1. овог члана. 

Предност за домаће понуђаче утврдиће се у складу са чланом 86. ЗЈН: 

Када понуђач достави доказ да нуди услуге домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања 

понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне 

да ли нуде услуге домаћег порекла и да доставе доказ. 
 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
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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.  
 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 

ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума ''најнижа понуђена цена''. 
 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Критеријум за доделу уговора је најнижa понуђена цена  
Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом критеријума 

најнижа понуђена цена. 

Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да 

уговор додели Понуђачу који је понудио понудио краћи рок извршења. Уколико и за тај 

елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор 

додели Понуђачу који је понудио дужи рок опције понуде. Уколико и за тај елемент 

критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка 

предметне набавке. 

Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом критеријума 

најнижe понуђенe ценe. Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о 

јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 

понуђачем. Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу 

извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2 (образац 6), 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.  

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,  да гарантује да 

је ималац права интелектуалне својине као и да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу V конкурсне 

документације). 
 

19. 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. 
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20. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

Наручилац ће након што прегледа и оцени понуде, одбити понуду ако: 

 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

 понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

 понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 понуђач не испуњава и све остале услове наведене у конкурсној документацији 
 

21. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 

поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да  

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

Доказ наведеног може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

7)  други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније  закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који 

се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 

предмет јавне набавке истоврсан.  

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача 

уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе 

понуђача.  

Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву уколико понуђач буде изменио или 

преправљао услове из конкурсне документације (услове плаћања, испоруке, важења понуде и 

сл.) или буде додавао документе или појашњења (осим документа који се односи на 

комерцијалне попусте)  који се не захтевају у конкурсној документацији. 
 

22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

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).  
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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. 

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 Купац 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 Купац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Купац 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 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; "Инфраструктура железнице Србије"ад; јавна набавка ЈНМВ 173/18.  

(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  
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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.  

 

VIII  КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  
 

Критеријум за доделу уговора је најнижa понуђена цена  
Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом критеријума 

најнижа понуђена цена. 

Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да 

уговор додели Понуђачу који је понудио понудио краћи рок извршења. Уколико и за тај 

елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор 

додели Понуђачу који је понудио дужи рок опције понуде. Уколико и за тај елемент 

критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка 

предметне набавке. 

Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом критеријума 

најнижe понуђенe ценe. Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о 

јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 

понуђачем. Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу 

извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 

 

IX ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И РОК У КОМЕ ЋЕ УГОВОР БИТИ 

ЗАКЉУЧЕН 
 

9.1. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног отварања 

понуда. 
 

9.2. ДОСТАВЉАЊЕ ОДЛУКЕ И ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет странци у року од три дана од дана доношења. 

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се 

уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се 

уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити, а Одлуку ће, у изворном 

облику, доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизроској институцији. 

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објавиће се на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.  

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима 

на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца 
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9.3. 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.  

Ако понуђач, коме је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

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.  
 

9.4. ОБУСТАВА ПОСТУПКА 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке, на основу извештаја о стручној оцени 

понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. Наручилац може да обустави 

поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у 

време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед 

којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у 

току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 
 

9.5. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке 

после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка јавне набавке, 

о чему може поднети писмени захтев наручиоцу. 

Наручилац је дужан да понуђачу омогући увид у документацију и копирање документације 

из поступка јавне набавке, о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема 

писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН 
 

9.6. ИЗМЕНА УГОВОРА  

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама,  наручилац може, након закључења 

уговора о јавној набавци, а у периоду важења уговора, 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, при чему укупна 

вредност не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН. 

Предмет јавне набавке се не може мењати. 

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током реализације уговора. 

Уговор може бити измењен или допуњен у истој форми, сагласношћу уговорних страна.  

У случају измене уговора наручилац ће донети Одлуку о измени уговора. 

Одлуку о измени уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници у року од три дана од дана доношења и извештај доставити Управи за 

јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 

 

 

VI 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 конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 

6) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН, (Образац 6); 

7) Образац изјаве о неопходном пословном капацитету, (Образац 7); 

8) Образац Потврде о референтним набавкама, (Образац 8); 

9) Образац изјаве о неопходном пословном капацитету, (Образац 9); 

10) Образац изјаве о неопходном пословном капацитету, (Образац 10); 

11) Образац изјаве о неопходном пословном капацитету, (Образац 11); 

12) Образац изјаве о издавању бланко соло менице, (Образац 12); 
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Образац 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ________________ од __________________ (Попуњава понуђач) за јавну 

набавку мале вредности  услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације, ЈНМВ број 

173/18 

Назив понуђача: 

Правно лице разврс -микро -мало -средње 

–велико: 

Адреса понуђача: 

Седиште понуђача (град и општина):  

Матични број: , ПИБ: 

Овлашћено лице: 

Особа за контакт: 

Радно време понуђача: 

Wеb site: , е-маил за пријем документата:  

Број телефона: , Факс за пријем докумената:  

Број рачуна понуђача: 

Понуда се подноси: (заокружити) 

a) самостално b) понуда са подизвођачем c) Заједничка понуда 

   

Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има): 

 

1. у извршењу предмета набавке подизвођач:  

адреса: , матични број: , ПИБ:  

особа за контакт: , број телефона:  

са  % учешћа (не више од 50%) извршава следеће:  

 

 

 

2. у извршењу предмета набавке подизвођач:  

адреса: , матични број: , ПИБ:  

особа за контакт: , број телефона:  

са  % учешћа (не више од 50%) извршава следеће:  

 

 

 

3. у извршењу предмета набавке подизвођач:  

адреса: , матични број: , ПИБ:  

особа за контакт: , број телефона:  

са  % учешћа (не више од 50%) извршава следеће:  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
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В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда пондоси као заједничка 

понуда): 

 

1. адреса:  

матични број: , ПИБ: , број телефона:  

особа за контакт: , број рачуна:  

 

2. адреса:  

матични број: , ПИБ: , број телефона:  

особа за контакт: , број рачуна:  

 

3. адреса:  

матични број: , ПИБ: , број телефона:  

особа за контакт: , број рачуна:  

 

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 

 

КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕО ПОНУДЕ 
Укупна вредност понуде: 

_____________________________ РСД без ПДВ-а (за два третмана) 

 

_____________________________ РСД са ПДВ-ом 

Гарантни рок за извршене услуге: _________ месеци 

Рок и начин плаћања: 

Одложено у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна за квалитетно и благовремено извршену услугу.  

Рок извршења: 

___________ дана од  дана достављања налога од стране Наручиоца  (не дужи од 7 дана) 

Место извршења: 

Објекти „Инфраструктура железнице Србије“а.д. наведени у Табели (Одељак III  Конкурсне документације) 

Рок важења понуде: 
_________ од дана отварања понуда. (рок не краћи од 90 дана) 

 

     

 Место и датум:  Потпис овлашћеног лица:  

     

     

 М.П. 

 

 

 
 

 

 

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

у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

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

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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(Образац 1а) 

 

 
Подаци о учеснику у заједничкој понуди  

за јавну набавку мале вредности  

услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације,  

 јавна набавка број 173/18 
 

НОСИЛАЦ ПОНУДЕ ДА НЕ 

 

ПОНУЂАЧ – УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  ДА НЕ 

  

Скраћено пословно име понуђача:  

Адреса:  

Лице за контакт:  

Електронска адреса лица за контакт:  

Телефон:  

Факс:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

ПИБ:  

Број рачуна:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

Образац је потребно копирати у довољном броју примерака, попунити и доставити за сваког понуђача који је 

учесник у заједничкој понуди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

За понуђача: 

  

дана 
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( Образац 1б) 

 

 

 

Подаци о подизвођачу 
за јавну набавку мале вредности  

услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације,  

јавна набавка број 173/18 
 

 

Скраћено пословно име подизвођача:  

Адреса:  

Лице за контакт:  

Електронска адреса лица за контакт:  

Телефон:  

Факс:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

ПИБ:  

Број рачуна:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

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 

понуђач наступа са већим бројем подизвођача, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

За подизвођача: 

  

дана 
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Образац  2 

 

 

ОБРАЗАЦ СТУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

јавну набавку мале вредности услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације,               

јавна набавка број 173/18 

 

 

Ред.      

Бр. 
Назив услуге 

Обим услуге 

(м
2
) 

Планиран 

број вршења 

услуге у току 

године 

Пoнуђeнa 

цeнa бeз 

ПДВ-a  

(у РСД/м
2
) 

ПДВ       

 ( у РСД) 

Пoнуђeнa цeнa са 

ПДВ-ом  

(у РСД/м
2
) 

1. 

Дезинсекција и 

дератизација радних 

просторија датих у 

спецификацији 

127.001,12 2    

Укупна понуђена  вредност  у РСД без ПДВ-а 

Укупна  вредност  ПДВ-а у РСД 

Укупна понуђена  вредносту  у РСД са ПДВ-ом 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
    
 

 
Напомена: 
Јединична  цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена 
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Образац оверава и потписује 
овлашћено тј. одговорно лице. 
Уколико понуђач не попуни све параметре, његова понуда ће се сматрати понудом са битним 

недостацима и биће одбијена као неприхватљива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

ПОТПИС 

ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

 

дана 
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Образац 3 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________, 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде јавне набавке мале 

вредности услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације, јавна набавка број 173/18, 

како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 
 Напомена:  

На основу члана 88. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)понуђач може у оквиру понуде доставити укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Уколико  понуђач,  као саставни  део  понуде,  достави  попуњен, потписан и печатом оверен  (од стране  овлашћеног лица 

понуђача) Образац трошкова припреме понуде сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова припреме 

понуде (трошкови израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и 

трошкове прибављања средстава обезбеђења), 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. 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

У случajу дoстaвљaњa oвoг oбрaсцa oвлaшћeнo лицe пoнуђaчa мoрa дa пoпуни, пoтпишe и oвeри пeчaтoм Oбрaзaц, укoликo нaступa 

сaмoстaлнo или сa пoдизвoђaчeм. У случajу дoстaвљaњa oвoг oбрaсцa oд стрaнe учeсникa зajeдничкe пoнудe, групa пoнуђaчa мoжe дa сe 

oпрeдeли дa Oбрaзaц пoпуњaвajу, пoтписуjу и пeчaтoм oвeрaвajу сви пoнуђaчи из групe пoнуђaчa или групa пoнуђaчa мoжe дa oдрeди jeднoг 
пoнуђaчa из групe кojи ћe пoпунити, пoтписaти и пeчaтoм oвeрити Oбрaзaц уз прилoжeнo oвлaшћeњe кoje пoтписуjу и oвeрaвajу пeчaтoм 

сви пoнуђaчи из групe пoнуђaчa. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 Образац 4 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС број 124/12, 14/15 и 

68/15), ________________________________________,  

                                   (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације, 

ЈНМВ број 173/18 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 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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Образац 5 

 
 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 

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

 

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

     

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач  _______________________________________________________________________  
[навести назив понуђача]  

у поступку јавне набавке услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације, ЈНМВ број 

173/18, 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); 
 

 

 

Датум: М.П. 
Потпис понуђача 

 

   

 

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 5a 

 

ОБРАЗАЦ  

ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  

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

     

 

 

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

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач  _______________________________________________________________ 
        [навести назив подизвођача] 

у поступку јавне набавке услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације, ЈНМВ број 

173/18, 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); 

  

 

Датум: М.П. 
Потпис понуђача 

 

   

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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Образац 6 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
 

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу 

 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

ПРОИСТЕКЛИХ ИЗ ДРУГИХ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде за јавну набавку мале вредности услуга дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације, јавна набавка број 173/18.  

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву је потребно 

копирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У___________________ 

 

дана ________________ 

 

 

 

 

М. П. 

Потпис овлашћеног лица 

 

_______________________ 
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Образац 7 

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

 

 

 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо пословни 

капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.  

Услов у погледу неопходног пословног капацитета понуђач испуњава ако је у претходне три 

обрачунске године рачунато од датума објављивања јавног позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки (2015., 2016. и 2017. год.), извршио услугу која су истоврсна 

предметној набавци у уговореном року, обиму и квалитету у збирном износу од 6.000.000,00 

динара без ПДВ-а. 

 

 

Изјава се односи на јавну набавку мале вредности услуга дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације, ЈНМВ број 173/18 а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама („Сл. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Доказ у прилогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

За понуђача: 

 

 

Дана 
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Образац 8 

 

ПОТВРДЕ О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 

 

 

Референтни  НАРУЧИЛАЦ  предметних услуга: 

 

__________________________________________________________________________ 

(назив и адреса) 

 

Лице за контакт: 

 

__________________________________________________________________________ 

(име, презиме, контакт телефон) 

 

Овим путем потврђујем да је: 

 

__________________________________________________________________________ 

(навести назив понуђача) 

 

за наше потребе извршио услуге дезинсекције и дератизације примерено предмету јавне 

набавке у уговореном року, обиму и квалитету. 

 

Датум закључења уговора 
Вредност уговора у 

динарима без ПДВ-а 

Вредност испоручених добара у 

динарима без ПДВ-а 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Потврда се издаје ради учешћа наведеног понуђача у поступку јавне набавке мале вредности 

број 173/18, наручиоца „Инфраструктура железнице Србије“ ад Београд. 

 

   

   

   

Датум: М.П. Потпис овлашченог лица 

   

 

 

  

Напомена: 

Образац потврде копирати и доставити за све референтне купце из референтне листе која се 

доставља потписана и оверена на меморандуму Понуђача. 

Понуђач који даје нетачне податке у погледу референци, чини прекршај по члану 170. став 1. 

тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за 

негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона. 
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Образац 9 
 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА  

 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо 

технички капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом: 

Да располажемо ( у својини или закупу) са најмање 2 специјализована возила за 

превоз хемијско техничких средстава.  

Да ћемо приликом извршења предметне услуге користити биоцидне производе који 

поседују одговарајућа решења, безбедоносне листове и упутство за употребу. 

 

Изјава се односи на јавну набавку мале вредности услуга дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације, ЈНМВ број 173/18, а у смислу члана 76. и 77. закона о јавним 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Напомена: Као прилог изјави понуђач је у обавези да достави одштампан документ 

читача саобраћајних дозвола или Уговор о закупу са одштампаним документом читача 

саобраћајних дозвола и копију Решења издатог од стране Агенције за хемикалије, односно 

надлежног Министарства, као доказ да су препарати којима се врши услуга на привременој 

листи биоцидних производа. 

 
 

 

 

* Доказ у прилогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

За понуђача: 

  

Дана 
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XIII ИЗЈАВА   О   НЕОПХОДНОМ   КАДРОВСКОМ   КАПАЦИТЕТУ 
 
 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо кадровски 

капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.  

 

Лица која врше третман ДДД морају бити оспособљена за рад са отровима у складу са 

Одлуком о условима које морају испуњавати правна лица и предузетници за обављање 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације. 
 
 
 
Изјава се односи на поступак јавне набавке мале вредности услуге дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације, ЈНМВ број 173/18, а у смислу76. члана77 Закона о јавним 
набавкама, („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 
 
 
 

 

У За   понуђача 

 

Дан 
 

М.П. 

 

 

 

 

Напомена: Као прилог изјави понуђач је у обавези да достави копију (лиценци) Решења издатих 

од стране Министарства надлежног за послове ДДД , са Потврдом о важности истих.  

 

Копије важећих М образаца: М, М-3А, М-4, М-4А, м-4К, М-УН или М-УНК из којих се види 

да су запослена (радно ангажована) лица пријављена на пензијско осигурање најкасније на 

дан објављивања јавног позива 

-Копија дипломе лекара специјалисте епидемиологије или хигијене са лиценцом 
-Копија уверења (потврде) о обављеном оспособљавању запослених за рад са биоцидима у 
области послова ДДД издате од стране овлашћене стручне установе (Завод за биоциде и 
медицинску екологију или друге овлашћене стручне установе) која се издаје сваке године. 
 
 

 Доказ   у   прилогу. 
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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“ад 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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Образац 10 

 

 

 

ИЗЈАВА О ИЗДАВАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

на име гаранције за добро извшење посла  

за јавну набавку мале вредности услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације, 

ЈНМВ број 173/18 

 

 
 

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћемо, у случају да 

наша понуда буде изабрана као најповољнија, приликом закључења уговора, а везано за јавну 

набавку мале вредности услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације, ЈНМВ број 

173/18 као гаранцију за добро извршење посла издати бланко соло менице, депо картон и 

менично овлашћење, са потврдом пословне банке која представља доказ да је меница 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са роком важења 30 

дана дужим од уговореног рока за коначно извршење Уговора у целости, у износу од 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, а максимално до _________________ динара (словима:  

_______________________________________) 

 Поднета бланко соло меница са меничним овлашћењем, неће садржати додатне услове 

за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди 

Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У___________________ 

 

дана ________________ 

 

 

 

 

 

 

М. П. 

Потпис овлашћеног лица 

 

_______________________ 
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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 

ЈНМВ 173/18 

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 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ 
 
 
 

”ИНФРАСТРУКТУРЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ ”, а.д. 
11000 Београд, Немањина 6 

( у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ  ) 
 

 
и 
 

______________________________________________ 
( у даљем тексту :ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ) 
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Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром 

„Инфраструктура железнице Србије“, Београд, Немањина 6, 11000 Београд, МБ: 21127094, 

ПИБ: 109108420 које по заступа в.д.генерални директор др Мирољуб Јевтић (у даљем тексту: 

Наручилац ) 

 
и 

______________________________________, са седиштем у:_______________ улица: 

__________________________ МБ: ___________, ПИБ: _____________ број рачуна: 

_____________________ назив банке: ___________________________, које заступа 

директор___________________________________( у даљем тексту Пружалац услуге), са 

друге стране (Добављач наступа са подизвођачем / учесником у заједничкој понуди 

_____________________________,ул.____________________из ___________________), 

_____________________________,ул.____________________из ___________________),  

закључују  

 

 

 

УГОВОР 

О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ  

 

 

Предмет Уговора 

Члан 1.      

Прeдмeт oвoг Уговора je регулисање међусобних односа уговорних страна пo oснoву 

пружања услуге дезинсекције и дератизације, према понуди Пружаоца услуге под бројем 

_______ од ________2019. године (Попуњава Пружалац услуге) и техничкој спецификацији –

Прилог 1, које чине саставни део овог уговора. 

Наручилац задржава право да у случају промене пословних капацитета (места вршења 

услуге, повећања или смањења површине пословног простора) изврши промену места 

вршења услуге, као и постојеће квадратуре за дезинсекцију и дератизацију, без утиција на 

утврђену цену услуге која је дефинисана у члану 2 уз ограничење да укупна плаћања без 

пореза на додату вредност не смеју прећи вредност уговора који је дефинисан у члану 3.   

 

Цена 

  Члан 2.     

Јединична цена за два третмана услуге дезинсекције и дератизације 127.001,12 м
2
 за потребе 

Наручиоца износи__________  динара/ м
2
, по једном термину. 

Уговорена цена је без ПДВ-а, на паритету локације објеката у Прилогу 1 Уговора. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати у току реализације Уговора. 

У цену услуге дезинсекције и дератизације укључени су трошкови превоза до захтеваних 

локација и комплетна опрема и средства за извршење услуге. 

Цене су фиксне и не могу се мењати у току реализације Уговора. 

 

Вредност Уговора 

Члан 3.  

Вредност  услуге дезинсекције и дератизације, по овом Уговору обрачунава се и износи: 

__________  динара/ м
2* 

127.001,12 м
2
 *2 термина=___________________ динара без ПДВ-а,  

(словима: _____________________________________________________________________). 

Припадајући ПДВ износи __________________ динара. 

Укупна вредност Уговора износи ___________________динара са ПДВ-ом,  

(словима: ___________ __________________________________________________________). 
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Услови Плаћања 

Члан 4.   

Наручилац услуге се обавезује да износ из рачуна плати Пружаоцу услуге у року од 45 дана 

од дана пријема исправно испостављеног рачуна, након извршене контроле пружене услуге 

на рачун Пружаоца услуге број: _______________________ који се води код 

__________________банке. 

Под исправно испостављеним рачуном сматра се рачун који поседује сва обележја 

рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег закона о рачуноводству и 

ревизији и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују предметну област. 

Рачуни који у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као 

рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом, 

потписаном Уговору. 

Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје даном испостављања исправног рачуна за 

извршену услугу, након обостраног потписивања документа (потврде/записника) о 

извршеној услузи. 

 

Паритет и динамика услуге 

Члан 5.  

Пружалац услуге има обавезу да услугу дезинсекције и дератизације изврши на локацијама 

објеката датих у Прилогу 1 Уговора. 

Један третман на локацијама наведеним у Прилогу 1 укључује услугу дезинсекције и 

дератизације у унутрашњости објекта и у његовој непосредној околини.  

Услуга дезинсекције и дератизације објеката врши се два пута годишње и врши се на начин 

који искључује могућност ометања запослених лица, са посебном пажњом очувања здравља 

запослених и имовине. 

Услуга дезинсекције и дератизације објеката вршиће се два пута годишње и то у „јесењем“ 

термину (оквирно септембар, октобар, новембар) и „пролећном“ термину (оквирно март, 

април, мај) сукцесивно према динамици коју одређује Наручилац, а према потреби 

Наручиоца у року од годину дана од дана потписивања уговора. Рок извршења ове услуге је 

_____ дана од дана достављања налога од стране Наручиоца. 

 

Технички услови 

Члан 6. 

Квалитет извршене услуге мора бити усаглашен у свему са условима из Прилога 1 Уговора. 

Пружалац услуге је дужан да употребљава препарате са Привремене листе биоцидних 

производа. 

Лица која врше услугу дезинсекције и дератизације морају да поседују уверења (потврде) о 

обављеном оспособљавању запослених за рад са биоцидима у области послова ДДД издате 

од стране овлашћене стручне установе. 

 

Контрола извршења услуге 

Члан 7. 

Уговорени третмани услуга дезинскеције и дератизације извршаваће се по налогу Наручиоца, 

који ће благовремено обавести Пружаоца услуге о терминима, распореду по објектима и 

максималном времену трајања извршења услуге. 

Након извршења услуге дезинсекције и дератизације на одређенимј локацијама овлашћено 

лице Пружаоца услуге и овлашћено лице Наручиоца сачињавају записник о извршеним 

услугама. 

Пружалац услуге одређује овлашћено лице које ће бити одговорно за организацију рада и 

комуникацију у вези са извршењем услуга дезинсекције и дератизације о чему ће писаним 

путем обавестити овлашћено лице  Наручиоца. Пружалац услуга је дужан да у року од пет 

дана достави овлашћеном лицу Наручиоца личне податке извршилаца услуге дезинсекције и 

дератизације на потребним локацијама. У случају промене извршиоца Пружалац услуга је 

дужан да обавести Наручиоца услуге писаним путем. 
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Пружалац услуге се обавезује да уговорене услуге врши применом средстава и препарата, 

који одговарају техничким стандардима и прописима за овакву врсту средстава и препарата, 

придржавајући се прописаних мера заштите животне средина и безбедности живота и 

здравља људи. 

Пружалац услуге је дужан да услугу врши стручним лицима, који поседују сертификате у 

складу са позитивним прописима и техничким стандардима за овакву врсту услуга. 

Пружалац услуге је у обавези да по извршеној услузи изда штампани извештај са 

спецификацијом препарата и решањима ради регулисања права код надлежних 

инспекцијских служби. Извештај треба да садржи датум када је услуга извршена, која су то 

средства коришћена за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију, на коликој површини је 

извршена услуга, датум, потпис овлашћеног лица које врши услугу и потпис овлашћеног 

лица Наручиоца. 

 

Гаранција квалитета услуге 

Члан 8. 

Пружалац услуге гарантује за квалитет извршених уговорених услуга за сваки третман који 

врши. Гаранција за извршену услугу дезинсекције и дератизације износи_______месеци. 

Гарантни рок тече од дана завршетка услуге, односно достављања штампаног извештаја. У 

гарантном року Пружалац услуге је дужан да поступи по рекламацији Наручиоца.  Уколико 

извршене услуге не одговарају уговореном, овлашћено лице Наручиоца дужно је да о томе 

писаним путем обавести одговорно лице Пружаоца услуге и захтева поновно извршење 

услуге. У гарантном року Пружалац услуге је дужан да поступи по рекламацији Наручиоца и 

да о свом трошку у року од 7 (седам) дана отклони недостатке. 

 

Уговорна казна 

Члан 9.  

Ако Пружалац услуге закасни да испоручи уговорена добра у уговореном року дужан је да за 

сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 1 ‰ (промил) дневно на  

вредност извршене испоруке са закашњењем, с`тим да укупна казна не може бити већа од  

5% од укупне вредности уговора. 

Делимично извршење испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне 

казне 

Износ за наплату уговорне казне обрачунава Наручилац при исплати рачуна. 

Ако Пружалац услуге једнострано раскине Уговор или врши испоруку која битно одступа од 

уговорних одредби по питању количина и рокова испоруке, Наручилац има право да 

депоновани инструмент обезбеђења плаћања продавца, из члана 10. Уговора, поднесе на 

наплату. 

 

Гаранција за добро извршење посла 

Члан 10.  

Пружалац услуге ће приликом потписивања Уговора доставити Наручиоцу гаранцију за 

добро извршење посла – бланко соло меницу са меничним овлашћењем и потврдом пословне 

банке  која представља доказ да је меница регистрована код Народне банке Србије у износу 

од десет (10%) процената од вредности Уговора без ПДВ-а из члана 3. овог Уговора, са роком 

важности 30 дана дужим од крајњег рока извршења услуге.. 

Средства гаранције за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада за губитак 

до кога буде дошло због пропуста Пружаоца услуге да изврши своје обавезе по Уговору. 

Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће вратити Пружаоцу услуге најкасније 

тридесет (30) дана од дана када Пружаоц услуге буде испунио своју обавезу да изврши 

Уговор. 

Уколико дође до продужетка рока из члана 5., Пружалац услуге је у обавези да Наручиоцу 

услуге достави ново менично овлашћење на исти износ,  а са продуженим  роком важности 

од 30 дана од новоутврђеног рока за извршење услуге. 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 173/18  60/ 77 

  

 

Додатна објашњења и информације 

Члан 11.   

У случају прекида извршења услуге из члана 1. уговора, Пружалац  услуге је дужан да 

достави сва додатна  објашњења и  информације, а ради предузимања активности за 

решавање насталог проблема. 

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној 

или организационој промени, у року од 5 дана од дана настанка исте. 

 

Раскид уговора 

Члан 12.  

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. 

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

упутити  Пружаоцу услуге, раскине уговор:  

- aкo Пружалац  услуге нe изврши услугу у цeлoсти у рoку из уговора, као ни у 

накнадном року који му Наручилац  услуге одреди; 

- у случају кршења уговорних обавеза од стране Пружаоца услуге, несавесног и 

немарног вршења уговорних обавеза од стране запослених лица Пружаоца услуге; 

- уколико Пружалац  услуге не испоштује било који члан уговора, рокове и динамику 

извршења уговора, односно уколико поступи супротно одредбама уговора; 

- уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца, а уговорне стране 

се не споразумеју о продужењу важности уговора; 

- у другим случајевима предвиђеним Законом и овим уговором. 

Уговорне стране су обавезне да о раскиду уговора обавесте другог уговарача писменим 

путем, те ако се исти не огласи поводом примљеног обавештења уговор се сматра 

раскинутим. 

 

Виша сила 

Члан 13.  

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 

остале стране о настанку околности које спречавају извршење уговорне обавезе. Уговорна 

страна која благовремено не јави сталим странама наступање околности из  става 1 овог 

члана, 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 1 (месеца) месеца свака од уговорних 

страна  задржава право да раскине уговор. 

 

Решавање спорова 

Члан 14.  

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то не буде могуће, 

уговарају надлежност Привредног суда у Београду, Република Србија. 
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Измена и допуна Уговора 

Члан 15.  

Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, закључењем 

Анекса. 

Наручилац може, у периоду важења уговора без спровођења поступка јавне набавке, 

повећати обим предмета набавке до 5% од укупне вредности уговора, у складу са чланом 115. 

Закона о јавним набавкама. 

Предмет јавне набавке се не може мењати. 

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

важења Уговора.  

 

Остале одредбе 

Члан 16.  

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

примењује се од дана достављања гаранције за добро извршење посла из члана 10. уговора. 

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

12 месеци од дана обостраног потписивања. 

 

Члан 17.  

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

као и други прописи који регулишу ову област. 

 

Члан 18. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорних страна 

припада по 3 (три) примерка. 

 

 

 

 

 

 

 

                 За ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ          за НАРУЧИОЦА УСЛУЕ 

                                  ''Инфраструктура железнице Србије'' а.д. 
                                                    в.д. генералног директора 

 

            ________________________                                          ________________________ 
                         др Мирољуб Јевтић 
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ПРИЛОГ 1-ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
1. Назив, локација и површина објеката 

Управне зградe Београд   

1 Управана зграда Београд Београд, Немањина 6 12,186.00 

2 Канцеларије Жат-ц Немањина 6   (I спрат) 520.00 

3 Пословни простор ИЖС Београд, Савска 19 393.00 

Укупно: 13,099.00 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Београд 
 

1 Ж. Станица Вуков споменик Београд, Рузвелтова бб 5,000.00 

2 Вуков Споменик Вуков Споменик 300.00 

3 Стан. зграда Батајница Батајница, Мартозова бб 60.00 

4 Стан. тоалет Батајница Батајница, Мартозова бб 14.00 

5 Коначиште Батајница  Матрозова бб  - Батајница 300.00 

6 Службене просторије деонице Београд Центар 40.00 

7 Станична зграда ст. Бг. Центар 
Београд, Прокопачка бб 

1,500.00 

8 Канцеларија спољ. о. возова ст. Бг. Центар 15.00 

9  Београд Центар Прокупачка бб,  180.00 

10 Ж. Станица Нови Београд Н. Београд, Антифашистичке борбе бб 50.00 

11 Зграда центр. поставнице Земун, Милана Решетара бб 954.00 

12 Билетарница Земун, Цвијићева бб 76.00 

13 Ж. Ст. Земун поље Земун поље, Кружни пут 30 85.00 

14 Кућица ов у ТПС Земун, Милана Решетара бб 35.00 

15 Коначиште Земун Цара Душана 262а - Земун 527.00 

16 Стан. зграда Сурчин Сурчин, Добановачки пут бб  38.00 

17 Ж. Станица Јајинци Јајинци, Кружни пут бб 40.00 

18 Расп."К" Јајинци, Цветни брег бб 40.00 

19 Ж. Станица Ресник Ресник, Александра Војиновића 78 60.00 

20 Вагони за борав. радника на тер. Александра Војиновића 78 ст. Ресн. 160.00 

21 Ж. Станица Рипањ Рипањ, Авалска 199 60.00 

22 станична зграда жел. ст. Бела Река Рипањ, Рипањ бр.1 50.00 

23 Расп. Панчевачки мост Београд, Булевар Деспота Стефана 50.00 

24 Ж. Станица Крњача Крњача 50.00 

25 Ж. Станица Овча Овча 60.00 

26 Железничка станица Београд ранжирна- 

одјавница у пријемном парку  Железник, Лоле Рибара бб 15.00 

27 Железничка станица Београд ранжирна- 

зграда пријемног парка  
Железник, Лоле Рибара бб 120.00 

28 Железничка станица Београд ранжирна- 

Поставница 2 (пријемни парк)  Железник, Лоле Рибара бб 25.00 

29 Железничка станица Београд ранжирна- 

Поставница 3 (пријемни парк)  Железник, Лоле Рибара бб 945.00 

30 Железничка станица Београд ранжирна-

блок V - ранжирно отпремни парк 
Железник, Лоле Рибара бб 50.00 

31 Железничка станица Београд ранжирна- 

IV маневарка - ранжирно отпремни парк 
Железник, Лоле Рибара бб 10.00 

32 Железничка станица Београд ранжирна- 

Поставница 1 (ранжирно отпремни парк)  Железник, Лоле Рибара бб 1,200.00 

33 Железничка станица Београд ранжирна- 

Анекс са школом (ранж. отпремни парк)  Железник, Лоле Рибара бб 300.00 

34 Железничка станица Београд ранжирна- 

Зграда ТКС-а (ранжирно отпремни парк)  
Железник, Лоле Рибара бб 250.00 

35 Железничка станица Београд ранжирна- 

Зграда ТКС-а (ранжирно отпремни парк)  Остружница, Доситеја Обрадовића бб 140.00 

36 Ранжирна Спушталица Ранжирна Спушталица 120.00 

37 Ранжирна ст. Макиш, поставница 1 Ранж. станица Макиш,поставница 1 300.00 
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38 Макиш Макишка (Лоле Рибара) бб - 815.00 

39 Коначиште барака-монтажна Лоле Рибара бб - Макиш 625.00 

40 објекат распутница Сењак  Београд 30.00 

41 Ст. Зграда Топчидер Топчидер, ул. Топчидерска бр. 4 200.00 

42 Блок 1 Топчидер, ул. Топчидерска бр. 4 32.00 

43 Блок 2 Топчидер, ул. Топчидерска бр. 4 32.00 

44 Блок 3 Топчидер, ул. Топчидерска бр. 4 6.00 

45  Деонице одржавања Пионирска 32 - Деонице одржавања 310.00 

46 Топчидер ЦДУ Топчидер ЦДУ 2,800.00 

47 Релејна просторија СС Топчидер 40.00 

48 Релејна просторија ТТ Топчидер 15.00 

49 Коначиште Топчидер Пионирска 24 - Топчидер 120.00 

50 Службена зграда деонице Пионрска 24 - Топчидрер 51.00 

51 Станична зграда Раковица Раковица, Врбничка бб 180.00 

52 Стара станична зграда Раковица Раковица, Врбничка бб 80.00 

53 Блок 2, Раковица Раковица, Врбничка бб 5.00 

54 Распутница Г, Раковица Раковица, Врбничка бб 15.00 

55 Раковица Патријарха Димитрија бр.7,  500.00 

56 Кнежевац Ослобођења бб, Сервис Кнежевац 100.00 

57 Службене просторије деонице Раковица  100.00 

58 Службене просторије  Врдничка 1, Раковица 50.00 

59 Коначиште Миљаковац Мишка Крањца 2а - Миљаковац 307.00 

60 Ст. Марковац Марковац, Железничка бб 60.00 

61 Ст. Свилајнац Свилајнац, Др.Зорана Ђинђића бр.1 70.00 

62 Ст. Деспотовац Деспотовац, Стевана Синђелића 30 50.00 

63 Ст. Ресавица Ресавица, Железничка бб 50.00 

64 Стара Пазова Железничка бб,  80.00 

65 Младеновац Браће Баџак 6, Младеновац 404.00 

66 Службене просторије деонице Младеновац 14.00 

67 Службене просторије деонице ТТ Лапово Младеновац 150.00 

68 Ж. Станица Младеновац Младеновац, Браће Баџак бр. 4 180.00 

69 Кац. шефа деонице и радн. соба Браће Баџак 12 - Младеновац 65.00 

70 Ж. Станица Раља Раља, М. Влајића бр. 10  120.00 

71 Коначиште Раља Милосава Влајића 8 - Раља 65.00 

72 објекат  пружне деонице   Барајево, Железничка бр.19 130.00 

73 станична зграда жел. ст. Велики Борак   Велики Борак, Шесте личке бр. 121,   50.00 

74 станична зграда жел. ст. Степојевац  Степојевац, Спасеније Цане Бабовић 

бр. 32а   
50.00 

75 објекат ЕЕП Степојевац 30.00 

76 станична зграда жел. ст. Вреоци   Вреоци, Владе Стевановића бб,   90.00 

77 станична зграда жел. ст. Лазаревац 
Лазаревац, Железничка бб 60.00 

78 објекат ТТ и релејна Лазаревац 

79 зграда пружне деонице и раднички 

магацин у Лајковцу Лајковац, Ложионичка бр.1 150.00 

80 Ст. зграда жел. ст. Лајковац+централа ТТ Лајковац, Војводе Мишића бр. 15 50.00 

81 ЖАТ централа Лајковац, Војводе Мишића бр. 15 160.00 

82 зграда пружне деонице и раднички маг. Лајковац, Ложионичка бр.1 60.00 

83 ЖАТ централа Лајковац 160.00 

Укупно: 21,930.00 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Нови Сад 
 

1 Ж. Станица Инђија Инђија, Железничка 13 170.00 

2 Ж. Станица Инђија Пустара Инђија Пустара 40.00 

3 Ж. Станица Бешка Бешка, Бранка Радич. 3  220.00 

4 Ж. Станица Чортановци Чортановци, Ж. Станица бб  205.00 

5 Ж. Станица Карловачки Виногради Карловачки Виногради, Ж. Станица бб 180.00 

6 Ж. Станица Сремски Карловци Ж. Станица, Карађорђева 36 370.00 

7 Ж. Станица Петроварадин Птроварадин,,Ж. Станица, Фр. 

Штефановића 9 323.00 
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8 Ж. Станица Нови Сад путничка Нови Сад, Ж. Ст., Б. Јаше Томића 4 7,200.00 

9 Ж. Станица Нови Сад Ранжирна Корнелија Станковић ББ 1,540.00 

10 Расп. Сајлово Салово, Ж. Станица бб 66.00 

11 Ж. Станица Кисач Кисач, Железничка бб 120.00 

12 Ж. Станица Змајево Змајево, Радоја Доман. 1  276.00 

13 Ж. Станица Врбас Врбас,  Козарачка 1а 503.00 

14 Ж. Станица Футог Футог,  Железничка бб 63.00 

15 Ж. Станица Петровац Гложан Б.Петровац, Железничка станица бб 83.00 

16 Ж. Станица Гајдобра Гајдобра,  Железничка 3 80.00 

17 Ж. Станица Ратково Ратково, Железничка бб 54.00 

18 Ж. Станица Оџаци Оџаци, И.Л. Рибара бб 130.00 

19 Ж. Станица Оџаци Калварија Оџаци Клаварија, М. Црњанског бб 55.00 

20 Ж. Станица Каравуково Каравуково, Железничка бб 120.00 

21 Ж. Станица Римски Шанчеви Римски Шанчеви, Железничка бб 70.00 

22 Ж. Станица Подбара Подбара, Пут Шај. одреда бб 160.00 

23 Ж. Станица Каћ Каћ, Партизанска 95 50.00 

24 Ж. Станица Шајкаш Шајкаш, Железничка бб 50.00 

25 Ж. Станица Вилово Вилово, Железничка бб 50.00 

26 Ж. Станица Тител Тител, Босанске крај. бб 80.00 

27 Пружна Д.(Ср Кар.) Сртемски Карловци, Карађорђева бб 60.00 

28 Пр. Део. (Н.С. Ранж.) Привредникова 9, Нови Сад 50.00 

29 Пружна Део.(Врбас) Врбас, Пружна Део. Врбас 40.00 

30 Пружна Д.(Гајдобра) Гајдобра, Пружна део бб 56.00 

31 Ж. Станица Темерин Темерин, Железничка бб 20.00 

32 Пр. Део. (Тител) Тител, Ж. Станица бб  50.00 

33 Посл. Зг. (Васе Ст.) Нови Сад, Васе Стајића 2 4,000.00 

34 Рад. ЕТП (Н.сад) Нови Сад, Корнелија Станковића бб 2,378.00 

35 ЕВП Нови Сад Сајлово, Ж. Станица бб 100.00 

36 ЕВП Врбас Врбас,  Козарачка 1а 100.00 

39 Спремиште мазива,  стов. 465 Нови Сад 

Железничка колонија бб 

10.50 

 

40 

канцеларија руковаоца пумпом, 

стовариште 465 Нови Сад 
25.00 

 

41 

Више зграда, магацин материјала, 

иинвентара, опреме, резервних делова, 

гасова и ХТЗ опреме, канц. пословође 

магацина стовариште 487 Нови Сад,  

Нови Сад, Индустријска ББ (Хјустон) 676.00 

42 Зграда ЗОП-а, две канцеларије за шефа 

набавке и шефа стоваришних послова 
Нови Сад, Др. Васе Стајића 2. 40.00 

Укупно: 19,863.50 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Лапово 
 

1 Лапово Ранжирна (ст., управа ОЦ  

и операт. одсек Лапово, релејна просториј) Лапово, Железничка бр.3 285.00 

2 Ст. Лапово  Лапово, Гаврила Принципа 11 180.00 

3 објекат ЕТП (релејна магацин ЖАТ 

централа, службене просторије) Лапово, Гаврила Принципа 11 215.00 

4 Ст. Багрдан село Багрдан 100.00 

5 Ст. Јагодина Јагодина, Гине Пајевић бр.3 108.00 

6 Пружна деоница Јагодина Јагодина, Гине Пајевић бр.18 120.00 

7 Ст. Ћуприја Ћуприја, Браће Нешић бб 75.00 

8 Ст. Параћин Параћин, Франше Д´Переа бб   120.00 

9 Деоница за СС,КМ,ТТ и ЕЕП Параћин Параћин, Франше Д´Переа  1 150.00 

10 Зграда управе ЗОП Параћин Параћин, Франше Д´Переа 15 150.00 

11 Деоница за зан.рад.Параћин 
Параћин, Франше Д´Переа 20 

170.00 

12 Магацин 079 Параћин 375.00 

13 Ст. Сталаћ, пружна деоница Сталаћ, Др Илије Нагулића бб 180.00 

14 Ст. Алексинац, пружна деон.Алексинац Житковац, Алексинац, Р. Јовића бр.2 200.00 

15 Ж. Станица Паланка Паланка, Олге Милкошевић 36 170.00 

16 Паланка Олге Милошевић  бб, Паланка 140.00 
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17 Ж. Станица Глибовац Глибовац, село Глибовац 100.00 

18 Службене просторије деонице Паланка 10.00 

19 Ж. Станица Мала Плана Бресије, Ћићевачка 1 65.00 

20 Ст. Велика Плана Трг Деспота Ђурађа Бранковића бр.1 100.00 

21 Релејна просторија Велика Плана 50.00 

22 Станица Пожаревац Станица Пожаревац 300.00 

23 Железничка станица Мала Крсна, Жел.станица М. Крсна, Београдска бб 365.00 

24 Железничка станица Лапово,  Ж. ст. Лапово, ГаврилаПринципа бб 380.00 

25 Службене просторије деонице ТТ Лапово Мала Крсна 220.00 

26 Сл. просторије деонице ТТ Лапово Пожаревац 150.00 

27 Магацин Лапово Путничка 35.00 

28 Жат Централа Лапово Путничка 90.00 

29 Службене просторије деонице ТТ Лапово Лапово Путничка 20.00 

30 Службене просторије деонице Мала Крсна 90.00 

31 Службене просторије деонице Пожаревац 80.00 

Укупно: 4,793.00 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Зајечар 
 

1 Ж. Станица Зајечар Зајечар, Моравска бб 90.00 

2 Станица Зајечар, блок 1 Зајечар, Моравска бб 12.00 

3 Станица Зајечар, блок 2 Зајечар, Моравска бб 10.00 

4 Прелаз 42, Зајечар Зајечар, ул. Црвене армије 6.00 

5 Служб. прост. Управне зграде Зајечар, Војводе путника 8  90.00 

6 Пословна зграда ЕТП Зајечар, Булевар З. Ђинђића бб 140.00 

7 Ж. Станица Грљан  Грљан 50.00 

8 Станица Грљан, бл.2 Грљан 10.00 

9 Ж. Станица Минићево Минићево 50.00 

10 Ж. Станица Књажевац Књажевац 60.00 

11 Ж. Станица Сврљиг Сврљиг 60.00 

12 Ж. Станица Матејевац Матејевац 45.00 

13 Станица Матејевац, ПП Комрен Ниш, ул. Хумска 6.00 

14 Станица Матејевац, ПП Пантелеј Ниш, ул. Борска 6.00 

15 Ж. Станица Вражогрнац Вражогрнац 60.00 

16 Распутница Вражогрнац Вражогрнац 20.00 

17 Ж.станица Грамада Врело, Грамада 60.00 

18 Ж.станица Рогљево Рогљево 60.00 

19 Ж. Станица Брусник Брусник 60.00 

20 Ж. Станица Трнавац Трнавац 60.00 

21 Ж. Станица Неготин Неготин 70.00 

22 Ж. Станица Неготин блок 1 Неготин 8.00 

23 Ж. Станица Неготин, блок 2 Неготин 8.00 

24 Ж. Станица Прахово Прахово 75.00 

25 Ж. Станица Прахово пристаниште Прахово пристаниште 90.00 

26 Ж. Станица Пр.прист. Блок 1 Прахово пристаниште 10.00 

27 Ж. Станица Рготина Рготина 50.00 

28 Ж. Станица Бор теретна Бор, ул.Наде Димић 90.00 

29 Ж. Станица Бор тер. Блок 1 Бор, ул.Наде Димић 8.00 

30 Ж. Станица Бор теретна блок 2 Бор, ул.Наде Димић 8.00 

31 Ж. Станица Влаоле  Влаоле  60.00 

32 Ж. Станица Мајданпек Мајданпек 60.00 

33 Опер.одељ.Зајечар Зајечар, ул. Моравска бб 70.00 

Укупно: 1,562.00 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Ужице   

1 станична зграда жел. ст. Словац  Ваљево, село Словац 50.00 

2 објекат ЕЕП Словац  Ваљево, село Словац 50.00 

3 станична зграда жел. ст. Дивци  Ваљево, село Дивци 50.00 

4 станична зграда жел. ст. Ваљево  Ваљево, Булевар палих бораца 1991/92 

бб  
200.00 

5 објекат контактне мреже 150.00 
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6 Управна зграда ЗОП-а Ваљево  Ваљево, Железничка бр.1  170.00 

7 Објекат Деони.за зан. радове Ваљево  Ваљево, Владике Николаја бр. 13  210.00 

8 ЖАТ централа Ваљево 55.00 

9 Магацин Ваљево 15.00 

10 Сл. просторије деонице ТТ Ваљево Ваљево 20.00 

11 Ваљево,  Ваљево, Бул. палих бораца 91-92 330.00 

12 станична зграда жел.ст. Градац  Драчић, село Бранговић  160.00 

13 станична зграда жел.ст. Ластра  Драчић, село Бачевци 50.00 

14 објекат  СС И ТТ каблова Ластра  Драчић, село Бачевци 110.00 

15 објекат ЕЕП Ластра  Драчић, село Бачевци 50.00 

16 Зграда пружне деонице Ластра 100.00 

17 станична зграда жел. ст. Самари 
Ражана, село Забава 

50.00 

18 објекат  СС И ТТ каблова, Самари 110.00 

19 станична зграда жел. ст. Ражана 

Ражана, село Ражана 

50.00 

20 објекат  СС И ТТ каблова, Ражана 110.00 

21 објекат ЕЕП Ражана 50.00 

22 станична зграда жел. ст. Косјерић 

Косјерић, Николе Тесле бб 

100.00 

23 објекат СС И ТТ каблова, Косјерић 110.00 

24 објекат ЕЕП, Косјерић 50.00 

25 Зграда пружне деонице Косјерић 150.00 

26 станична зграда жел. Ст. Каленић 
Каленић, село Каленић 

50.00 

27 сл. просторије СС И ТТ каблова, Каленић 110.00 

28 објекта  ЕЕП, Пожега 

Пожега, Железничка бб 

50.00 

29 станична зграда жел. ст. Пожега 500.00 

30 објекат кула станице Пожега 350.00 

31 Релејна просторија СС Пожега  Пожега, Железничка бб 120.00 

32 Телекоманда и службене просторије  Пожега, Железничка бб 250.00 

33 објекат радничка соба и раднички магацин  Пожега, Висибабска 3-9 80.00 

34 објекат раднички магацин Овчар Бања  Лучани, Овчар Бања 20.00 

35 објекат раднички магацин  Чачак, Драгачево 80.00 

36 станична зграда жел.ст. Узићи 
Пожега, село Узићи 

50.00 

37 објекат  СС И ТТ каблова, Узићи 110.00 

38 станична зграда жел.ст. Севојно 
Ужице, општина Севојно 

50.00 

39 објекат  СС И ТТ каблова, Севојно 110.00 

40 станична зграда жел.ст.Ужице теретна 

Ужице, општ. Крчагово, Пекарска бб 

80.00 

41 објекат  Деонице за занатске радове 350.00 

42 објекат  СС И ТТ каблова, Ужице теретна 110.00 

43 објекат КМ Ужице теретна  Ужице, Бањичка бб, Ужице 450.00 

44 станична зграда жел. Ст. Ужице  Ужице, Михаила Пупина бр. 3   410.00 

45 Управна зграда ЗОП-а  Ужице Ужице,  Омладинска 8б  650.00 

46 станична зграда жел.ст. Стапари 
Ужице, село Стапари 

50.00 

47 објекат СС И ТТ каблова, Стапари 110.00 

48 станична зграда жел.ст. Сушица 

Чајетина, село Сушица 

50.00 

49 објекат СС И ТТ каблова, Сушица 110.00 

50 објекат ЕЕП Сушица 50.00 

51 Ст. зграда жел.ст. Бранешко Поље 

Чајетина, село Шљивовица 

50.00 

52 објекат СС И ТТ каблова, Бранешко поље 110.00 

53 објекат  ЕЕП Бранешко поље 50.00 

54 објекат радничка соба  и раднички 

магацин Бранешко поље. 
80.00 

55 станична зграда жел.ст. Златибор 

 

Чајетина, Златибор 

50.00 

56 објекат  СС И ТТ каблова, Златибор 110.00 

57 објекат  ЕЕП Златибор 50.00 

58 раднички магацин Златибор 80.00 

59 станична зграда жел.ст.Штрпци 
 

Штрпци 

50.00 

60 објекат  СС И ТТ каблова,Штрпци 110.00 

61 раднички магацин, Штрпци 80.00 
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62 станична зграда жел.ста. Прибој Прибој, Радничка бб 250.00 

63 објекат ЕЕП Прибој 
 

Прибој, 22.октобра бб 

50.00 

64 објекат пр. Део.,радничке собе и 

радн.мага. 
120.00 

65 станична зграда жел.ст. Бистрица на Лиму 

 

 

Нова Варош, Бистрица 

50.00 

66 објекат  СС И ТТ каблова, Бистрица на 

Лиму 
110.00 

67 објекат ЕЕП, Бистрица на Лиму 50.00 

68 раднички магацин, Бистрица на Лиму 80.00 

69 станична зграда жел. станице Пријепоље 
 

Пријепоље, Трг омладине бр. 1 

90.00 

70 Обј.  СС И ТТ каблова, Бистрица на Лиму 80.00 

71 објекат ЕЕП, Пријепоље 30.00 

72 Ст. зграда жел. Ст. Пријепоље теретна 

 

Пријепоље, Коловрат бб 

80.00 

73 објекат СС И ТТ каблова  110.00 

74  радничка соба и раднички магацин 80.00 

75 сл.просторије КМ  Пријепоља теретна 450.00 

76 станична зграда жел.ст. Лучице 

 

Пријепоље, село Лучице 

50.00 

77  објекат СС И ТТ каблова, Лучице 110.00 

78 објекат ЕЕП, Лучице 50.00 

79 раднички магацин, Лучице 80.00 

80 станична зграда жел.ст. Бродарево 

 

Пријепоље, село Бродарево 

50.00 

81  објекат СС И ТТ каблова, Бродарево 110.00 

82 објекат ЕЕП, Бродарево 50.00 

83 раднички магацин, Бродарево 100.00 

84 станична зграда жел.ст. Врбница 

 

Сјеница, село Врбница 

50.00 

85 објекат  СС И ТТ каблова, Врбница 110.00 

86 објекат ЕЕП, Врбница 50.00 

87 раднички магацин, Врбница   

Укупно: 10,160.00 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Краљево   

1 станична зграда Баточина  Баточина, Његошева бб 220.00 

2 станична. зграда и блокови Крагујевац   420.00 

3 станична зграда Грошница Грошница, Краљевачког батаљона 81 37.00 

4 станична зграда Кнић Кнић, отворена пруга 47.00 

5 станична зграда Губеревац Губеревац - отворена пруга 34.00 

6 станична зграда и блок Витановац Витановац - отворена пруга 41.00 

7 станична зграда и блокови Краљево 

Краљево, Хајдук Вељкова бр. 66 

463.00 

8 просторије ОЦ СП Краљево у управној 

згради (канц 19, 28, 35, 40, 41, оп.од.) 150.00 

9 станична зграда Матарушка Бања Матарушка Бања, отворена пруга 47.00 

10 станична зграда Богутовачка Бања Богутовачка Бања, отворена пруга 60.00 

11 станична зграда Ушће Ушће, отворена пруга 38.00 

12 станична зграда Јошаничка Бања Јошаничка Бања, отворена пруга 50.00 

13 станична зграда и блок Брвеник Брвеник, отворена пруга 58.00 

14 станична зграда и блокови Рашка Рашка, Железничка бб 95.00 

15 станична зграда Рудница Рудница, отворена пруга 50.00 

16 станична зграда и блокови Драгачево Драгачево, отворена пруга 76.00 

17 станична зграда Чачак Чачак, Железничка колонија бр.1 600.00 

18 станична зграда Заблаће Заблаће, отворена пруга 140.00 

19 станична зграда Адрани Адрани, отворена пруга 132.00 

20 станична зграда Трстеник Трстеник, Светог Саве бб 75.00 

21 станична зграда и блокови Крушевац Крушевац, Железничка бб 220.00 

22 зграда СП Крушевац 90.00 

23 станична зграда Дедина Дедина, отворена пруга 100.00 

24 ЗОП пруж. деоница Крагујевац Крагујевац, Шумадијска бб. 27.90 

25 ЗОП пруж.деоница Гружа Гружа, отворена пруга 57.00 

26 ЗОП занатска радионица Краљево Краљево, Индустријска 9 388.50 

27 Пружна деоница Краљево (ст. магацин)  железничка станица Краљево 50.00 
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28 Пружна деоница Ушће Пролетерских бригада 7 30.00 

29 ЗОП пружна деоница Рашка Рашка, Мислопоље бб.  50.00 

30 ЗОП пружна деоница Крушевац   87.60 

31 објекта  ЕЕП, Пожега 
 Пожега, Железничка бб  

50.00 

32 објекат кула станице Пожега 350.00 

33 станична зграда жел.ста. Прибој Прибој, Радничка бб 190.00 

34 сл.просторије КМ  Пријепоља теретна У непосредној близини ст. зграде 450.00 

35 Телекоманда Пожега 60.00 

36 Службене просторије деонице Пожега 80.00 

37 Службене просторије деонице Прибој 80.00 

38 зграда ЕТП - ВЕЕП Краљево 
Краљево, Хајдук Вељкова 66 

100.00 

39 контејнер ЕТП - КМ Краљево 45.00 

40 ЕТП деоница СС Ушће Ушће, Желез.станица 134.00 

41 станична зграда и блокови Рашка Рашка, Железничка бб 25.00 

42 станична зграда и блокови Драгачево Драгачево, отворена пруга 50.00 

43 станична зграда Чачак Чачак, Железничка колонија бр.1 220.00 

44 зграда ЕТП деоница за ЕЕП Чачак Чачак, Железничка колонија бр.3 245.00 

45 зграда ЕТП деоница за КМ  Чачак Чачак, Железничка колонија бр.17 57.00 

46 зграда ЕТП деоница за КМ  Чачак-маг. Чачак, Железничка колонија бб. 70.00 

47 станична зграда Заблаће Заблаће, отворена пруга 40.00 

48 станична зграда Адрани Адрани, отворена пруга 28.00 

49 станична зграда и блокови Крушевац Крушевац, Железничка бб 30.00 

50 Контејнер ЕТП, Крагујевац Крагујевац, Шумадијска бб 30.00 

51 Бет. кућица, ур. МУМЗ , Богутовачка Бања Бог.Бања, Желез.станица 9.00 

52 Полумир СС Полумир, Желез.станица 24.00 

53 станична зграда Овчар Бања Овчар Бања, Желез.станица 27.00 

54 станична зграда Пријевор Пријевор, Желез.станица 38.00 

55 Жел. станица Црвени Крст, зграда кула   270.00 

56 Жел. Ст. Ниш ранжирна, станична зграда Ниш, Железничка станица Поповац бб    80.00 

Укупно: 6,716.00 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Косово поље   

1 пружна деоница Лепосавић (жел.станица 

Лепосавић) жел.станица Лепосавић 60.00 

2 пружна деоница Косовска Митровица 

(жел.станица Звечан) Краља Петра бб жел. Ст. Звечан 50.00 

3 Просторије Управе ОЦ ЗОП Косово Поље  Краља Петра бб -жел. Ст. Звечан 15.00 

Укупно: 125.00 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Панчево   

1 Жел.ст. Панчево Главна 

 
 

Панчево, С. Шемића 2 

75.00 

2 Одмаралиште 40.00 

3 Блок 1 - П.Главна 26.00 

4 Блок 2 - П.Главна 17.00 

5 Жел.ст. Панчево Варош 

 

Панчево, С. Шупљикца 1 

55.00 

6 Блок 1 - П.Варош 8.00 

7 Блок 2 - П.Варош 8.00 

8 Стражара 2 10.00 

9 Жел.ст. Панчево  

Војловица - бл.1 
 

Панчево, Првомајска бб 

7.00 

10 Жел.ст. Панчево  

Војловица - о.в. 

  8.00 

11 Жел.ст.Б.Ново Село Бан.Ново Село, Железнич. бб 20.00 

12 Жел.ст.Владимировац 

 

Владимировац, Железничка бб 

30.00 

13 Бл.1 - Владимир. 8.00 

14 Бл.2 - Владимир 8.00 

15 Стражара 11 9.00 

16 Жел.ст. Алибунар  16.00 
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17 Бл.1 - Алибунар Алибунар, Железничка бб 12.00 

18 Бл.2 - Алибунар 14.00 

19 Жел.ст. Уљма Уљма, Железничка бб 18.00 

20 Стражара 22 - Б. Карловац Б. Карловац, Железничка бб 9.00 

21 Жел.ст.Вршац 

Вршац, Бул.ослобођења 32  

211.00 

22 Блок 1 - Вршац  7.00 

23 Блок 2 - Вршац  8.00 

24 Стражара 419 9.00 

25 Стражара 418 9.00 

26 Жел.ст.Качарево Качарево, Железничка бб 23.00 

27 Жел.ст. Дебељача Дебељача, Железничка бб 22.00 

28 Жел.ст. Ковачица 
 

Ковачица, Железничка бб 

44.00 

29 Бл.1 - Ковачица 10.00 

30 Бл.2 - Ковачица 10.00 

31 Железничка станица Панчево Варош Железничка станица Панчево Варош 115.00 

32 Управна зграда ОЦ ЗОП - Панчево Војводе Радомора Путника бр 28 309.00 

33 ЗОП Одмаралиште 

  

49.00 

34 Канц.шефа деон. 26.00 

35 Грађев.радионица 56.00 

36 Жел.ст. Панчево Војловица - о.в.   309.00 

37 Стражара 11   43.00 

38 Стражара 22 - Б. Карловац Б. Карловац, Железничка бб 54.00 

39 Канц.шефа деон. 

  

 

Б. Карловац, Железничка бб 

318.00 

40 Радн.одмарал. 230.00 

41 Занатска радион. 25.00 

42 Рад.одмар.419 196.00 

43 Стражара 419 63.00 

44 Радн.одмарал.   77.00 

45 Радн.одмарал. Бела Црква, Железничка бб 43.00 

46 Жел.ст.Качарево Качарево, Железничка бб 0.00 

47 Зграда, магацин горива и мазива, канц. 

руковаоца пумпом, стов. 511 Вршац,  

 

Вршац, Павлишки пут бб 
126.00 

48 Магацин материјала, иинвентара и ХТЗ 

опреме, канцеларија пословође магацина 

стовариште 513 Вршац, СП ст.Вршац 

 

Вршац, Булевар Ослобођења бр. 19 
120.00 

Укупно: 2,910.00 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Рума   

1 Станична зграда Нова Пазова Нова Пазова, Вука Караџића бр.5 100.00 

2 Станична зграда Стара Пазова 
Стара Пазова, Железничка бб 

200.00 

3 Пружна  деоница Стара Пазова 50.00 

4 Станична зграда Голубинци Голубинци, Железничка бб 100.00 

5 Станична зграда Рума 

 

 

Рума, Железничка   бр.212 

1,000.00 

6 Пружна  деоница Рума 100.00 

7 Прегледна станица Рума 150.00 

8 СС  Рума 100.00 

9 ТТ Рума 100.00 

10 Станична зграда Сремска Митровица 

 

Ср. Митровица,Железничка бб 

500.00 

11 КМ Сремска Митровица 100.00 

12 СС Сремска Митровица 100.00 

13 ЕЕП  Сремска Митровица 200.00 

14 Пружна  деоница Сремска Митровица Ср. Митровица, Немањина бр.27 500.00 

15 КМ Сремска Митровица Ср. Митровица, Железничка бб 100.00 

16  Сремска Митровица Железничка бб, Сремска Митровица 250.00 

17 Станична зграда Кукујевци Кукујевци, Железничка бб 100.00 

18 Пружна  деоница Шид Шид, Јанка Веселиновића бб 200.00 

19 Станична зграда Шид 
 

Шид, Јанка Веселиновића бр.4 

1,000.00 

20 Прегледна станица Шид 100.00 

21 ТТ Шид 100.00 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 173/18  70/ 77 

  

 

22 Железничка станица Шид Железничка станица Шид 30.00 

23 Станична зграда Буђановци Буђановци, Mаршала Tита бр.92 80.00 

24 Станична зграда Никинци Никинци, Железничка бр.40 80.00 

25 Станична зграда Платичево Платичево, Железничка бр.65 80.00 

26 Станична зграда Шабац  
Шабац, Цара Душана бр.11 

500.00 

27 Прегледна станица Шабац 100.00 

28 Пружна  деоница Шабац Шабац, Цара Душана13/6 100.00 

29 Станична зграда Штитар  Штитар, Мије Јовановића бр.127 80.00 

30 Станична зграда Прњавор Прњавор Мачвански, Железничка 19 80.00 

31 Станична зграда Лозница  Лозница Георгија Јакшића бр.12 200.00 

32 Станична зграда Брасина  

Брасина 

150.00 

33 Прегледна станица Брасина 80.00 

34 Станична зграда Зворник  

Зворник, Вука Караџића бр.110 

80.00 

35 Прегледна станица Зворник 50.00 

36 Пружна  деоница  Бања Ковиљача, Железничка бб 100.00 

37 Пружна  деоница Стара Пазова   50.00 

38 Пружна  деоница Рума   100.00 

39 Пружна  деоница Сремска Митровица Сремска Митровица, Немањина бр.27 400.00 

40 Пружна  деоница Шид Шид, Јанка Веселиновића бб 200.00 

41 Пружна  деоница Шабац Шабац, Цара Душана13/6 60.00 

42 Пружна  деоница  Бања Ковиљача, Железничка бб 100.00 

43  Рума Железничка бр.212, Рума 165.00 

44 Железничка станица Инђија Железничка станица Инђија 16.00 

45 Службене просторије деонице Шид 80.00 

46 Службене просторије деонице Сремска Митровица 100.00 

47 Службене просторије деонице Рума 150.00 

48 Службене просторије деонице Стара Пазова 100.00 

49 ЖАТ централа Инђија 20.00 

50 Радионица Инђија 15.00 

51 Службене просторије деонице ТТ Рума Рума 40.00 

52 Магацин просторије Рума 40.00 

53 ЖАТ централа Рума 35.00 

54 Радионица Рума 15.00 

55 Посредник и напојна Рума 30.00 

56 ЖАТ централа Сремска Митровица 30.00 

57 Радионица Сремска Митровица 40.00 

58 Релејна и ЖАТ просторија ТТ Шид 25.00 

59 Службене просторије деонице ТТ Рума Шид 20.00 

60 Радионица и магацин Шид 25.00 

61 Релејна и ЖАТ просторија ТТ Шабац 30.00 

62 Радионица Шабац 20.00 

63 Службене просторије деонице Шид 80.00 

Укупно: 8,926.00 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Зрењанин   

1 зграда Секције Зрењанин. Зрењанин, Бригадира Ристића 2а 250.00 

2 ж. станица Зрењанин 

 

 

Зрењанин, Др.Васе Савића бр.1 

200.00 

3 блок кућица 5 7.00 

4 блок кућица 4 10.00 

5 блок кућица 3 7.00 

6 блок кућица 2 11.00 

7 блок кућица 1 8.00 

8 Оператика Зрењанин 174.00 

9 ст. Зрењанин Фабрика 
 

Зрењанин, Београдска бб 

70.00 

10 блок кућица 1 11.00 

11 блок кућица 2 9.00 

12 ж. станица Орловат Орловат 54.00 

13 ж.с.Томашевац Томашевац, Железничка бб 80.00 
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14 чуварска кућица Томашевац Томашевац, путни прелаз 4.00 

15 ж.ст. Лукићево Лукићево, Железничка бб 60.00 

16 ж.ст. Елемир Елемир, Маршала Тита бб 50.00 

17 ж.ст. Меленци Меленци 50.00 

18 ж.ст. Кумане Кумане, Железничка бб 50.00 

19 ж.ст. Нови Бечеј Нови Бечеј 80.00 

20 ж.ст. Бан. Милошево Банатско Милошево 120.00 

21 ж.с. Чока Чока, Железничка бб 70.00 

22 ж.с. Падеј Падеј 50.00 

23 ж.с. Кикинда 
 

Кикинда, Ослобођења 11 

140.00 

24 блок кућице 1 10.00 

25 блок кућица 2 9.00 

26 зграда Секције Зрењанин. Зрењанин, Бригадира Ристића 2а 1,250.00 

27 Управна зграда у Кикинди Браће Богарошки број 228 316.00 

28 Објекат пружна деоница Зрењанин - 

Орловат - Дебељача (станица Зрењанин)  
 

улица Болничка бб 
156.00 

29 Објекат пружна деоница Кикинда - Чока - 

Банатско Милошево (станица Кикинда) 
 

улица Ослобођење бб  
207.00 

30 Објекат пружне деонице Сечањ - Вршац 2 

(станица Сечањ)  улица Вожда Карађорђа број 1 111.00 

31 Објекат за хитне интервенције - Зрењанин 

(станица Зрењанин) 
улица Болничка бб 257.00 

32 Објекат за хитне интервенције - део у 

Кикинди (станица Кикинда) Улица Наковачки друм бб 215.00 

33 Железничка станица Вршац Железничка станица Вршац 90.00 

34 Зграда, магацин горива и мазива, 

стовариште 653 Зрењанин, припадност 

СП Зрењанин 
 

 

 

 

Зрењанин, Др. Васе Савића 2. 

110.00 

35 Контејнер за руковаоце пумпом, 

припадност СП Зрењанин 22.00 

36 Зграда, магацин материјала, иинвентара и 

ХТЗ опреме, стовариште 654 Зрењанин, 

припадност  СП Зрењанин 
320.00 

37 Управна зграда "Србије Воз"-а, 

канцеларија шефа службе НСП 
35.00 

38 Магацин мат., иинвентара и ХТЗ опреме, 

стовариште 403 Кикинда, СП ст.Кикинда 
 

Кикинда, Ул.Ослобођења бр. 11 
137.00 

39 Магацин горива и мазива, пумпа, 

стовариште 655 Кикинда,   

 

 

Кикинда, Наковачки пут бб 

80.00 

40 Контејнер за уље,  20.00 

41 Магацин материјала, рез. делова, 

канцеларија пословође магацина   
150.00 

Укупно 5,060.00 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Суботица   

1 станична зграда Наумовићево Горњи Верушић 156 70.00 

2 Релејна  Наумовићево  

Суботица, Горњи Верушић бб 

50.00 

3 ТКП Наумовићево 9.00 

4 станична зграда Жедник 

 

Нови Жедник, Радоја Вујошевића ББ    

60.00 

5 ПС Жедник 30.00 

6 Релејна Жедник 50.00 

7 ТКП Жедник 9.00 

8 станична зграда Бачка Топола Бачка Топола, Жел.станица бб 70.00 

9 ПСН Б.Топола 
 

Бачка Топола, Бошка Бухе 4 

30.00 

10 Релејна Б.Топола 50.00 

11 ТКП Б.Топола 9.00 

12 зграда пружне деонице 
Бачка Топола, Жел.станица бб 

25.00 

13 зграда радничке собе и магацин 50.00 

14 станична зграда  Мали Иђош Поље Мали Иђош Поље 70.00 
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15 станична зграда Ловћенац 
Ловћенац, Железничка бб 

70.00 

16 ПС Ловћенац 30.00 

17 станична зграда Кула 
 

Кула. Жел.станица бб 

60.00 

18 зграда блока 1 4.00 

19 зграда пружне деонице 70.00 

20 станична зграда Црвенка 
 

Црвенка, Железничка ББ   

80.00 

21 зграда блока 1 5.00 

22 зграда блока 2 5.00 

23 станична зграда Сивац 

 

Сивац, Жел.станица бб 

30.00 

24 зграда блока 1 4.00 

25 зграда блока 2 4.00 

26 зграда радничке собе 35.00 

27 станична зграда  Кљајићево  

Кљајићево, Жел.станица бб 

40.00 

28 зграда радничке собе 30.00 

29 станична зграда  Сомбор 

  

 

Сомбор, Железничка 1 

1,700.00 

30 зграда блока 1 6.00 

31 зграда блока 2 8.00 

32 зграда  деонице ЕЕП   50.00 

33 Трафо станице 10.00 

34 зграда пружне деонице и магацин 310.00 

35 Управна зграда ОЦ ЗОП Суботица  Сомбор, Железничка 4 140.00 

36 станична зграда  Буковачка Салаши 
 

Буковац, Железничка ББ  

50.00 

37 зграда блока 1 6.00 

38 зграда блока 2 6.00 

39 станична зграда  Пригревица 
 

Пригревица, Железничка ББ   

50.00 

40 зграда блока 1 6.00 

41 зграда блока 2 6.00 

42 станична зграда Сонта 

 

Сонта, Железничка ББ   

60.00 

43 зграда блока 1 6.00 

44 зграда блока 2 6.00 

45 зграда радничке собе 20.00 

46 станична зграда  Богојево 

 

Богојево, Железничка ББ  

300.00 

47 зграда блока 1 5.00 

48 зграда блока 2 5.00 

49 зграда пружне деонице 50.00 

50 станична зграда Светозар Милетић 

 

Светозар Милетић, Железничка ББ  

50.00 

51 зграда блока 1 6.00 

52 зграда блока 2 6.00 

53 зграда радничке собе 20.00 

54 станична зграда  Алекса Шантић 
 

Алекса Шантић, Железничка ББ   

50.00 

55 зграда блока 1 4.00 

56 зграда блока 2 4.00 

57 станична зграда Бајмок+подрум 

 

Бајмок, Железничка 1 

124.00 

58 зграда блока 1 6.00 

59 зграда блока 2 6.00 

60 зграда пружне деонице 65.00 

61 станична зграда  Таванкут 
 

Таванкут, Железничка  ББ  

50.00 

62 зграда блока 1 4.00 

63 зграда блока 2 4.00 

64 станична зграда Шебешић 
 

Шебешић, Железничка  ББ   

50.00 

65 зграда блока 1 4.00 

66 зграда блока 2 4.00 

67 станична зграда  Палић 
 

Палић, Железничка  ББ   

50.00 

68 зграда блока 1 30.00 

69 зграда блока 2 6.00 

70 станична зграда  Хоргош  

Хоргош, Железничка  ББ   

100.00 

71 зграда блока 1 4.00 
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72 зграда блока 2 4.00 

73 станична зграда Ором 

 

Ором, Железничка  ББ   

50.00 

74 зграда блока 1 4.00 

75 зграда блока 2 4.00 

76 зграда радничке собе 30.00 

77 зграда радничке собе Долине, Жел.станица бб 20.00 

78 станична зграда Сента 
 

Сента, Петефи Шандора 55   

260.00 

79 зграда блока 2 4.00 

80 зграда пружне деонице 100.00 

81 ст.зграда одјав. Александово Предграђе Суботица, Толминска  33  30.00 

82 станична зграда Суботица 

 

 

 

Суботица, Парк Ференца Рајхла ББ 

3,000.00 

83 зграда блока 1 70.00 

84 зграда блока 2 80.00 

85 зграда блока 3 35.00 

86 зграда блока К 8.00 

87 зграда блока Р 4.00 

88 Уп. зграда Секције за инфраструктуру 400.00 

89 Прегледно место Суботица теретна 
 

 

Суботица,  Пап Пала бб 

19.00 

90 Суботица - управа ОЈ за ТКП 

(подрум,архива,приземље и спрат) 158.00 

91 зграда отпр. возова Суботица теретна 250.00 

92 пружна деоница Суботичка путнилчка 
 

Суботица, Змај Јовина 34 

150.00 

93 занатска радионица 170.00 

94 Управна зграда ОЦ ЗОП Суботица 140.00 

95 пружна деоница Суботичка теретна Суботица, Учка 9а 150.00 

96 ПСН Државна граница 

 

 

 

 

 

 

Суботица, Змај Јовина 32 

30.00 

97 ПС Суботица 30.00 

98 ЕВП Суботица 100.00 

99 Трафо станице 60.00 

100 Радионица,маг.,канц. Деон. ТТ Суботица 150.00 

101 Радионица ТТ Суботица1 30.00 

102 Гаража 20.00 

103 зграда  ОЈ за ЕТП 200.00 

104 ННРБ  150.00 

105 Канцеларија,трпезарија и рад.деонице СС  150.00 

106 Разделна станица 

 

 

 

Суботица, Парк Ференца Рајтхла бб 

100.00 

107 Рад.,гаража,гар.ТМД,трпезарија,ходници 

свечана сала,мали маг. и велики маг. 

Деон.КМ Суботица 

200.00 

108 Канцеларија,трпезарија и радионица 

деонице ЕЕП  
100.00 

109 стражарска кућица број 81 Суботица, Сенћански пут 135 10.00 

110 стражарска кућица број 44 Суботица, Тук Угарнице 57 15.00 

111 стражарска кућица број 79 Суботица, Чантавирски пут 79 10.00 

112 стражарска кућица број 107 Суботица, Ђорђа Натошевића 25 10.00 

113 стражарска кућица број 83 Суботица, Косовска 53 10.00 

114 стражарска кућица број 1 Суботица, Западни Виногради бб 10.00 

115 стражарска кућица број 105 Суботица, Едвина Здовца 2 10.00 

116 стражарска кућица број 104 Суботица, Шпанских бораца 104 10.00 

117 ЕВП Суботица 

Суботица, Змај Јовина 32 

 

 

 

Суботица, Змај Јовина 32 

100.00 

118 Радионица,магацин,канцеларија деонице 

ТТ Суботица 

 

150.00 

119 Радионица ТТ Суботица1 30.00 

120 Гаража 20.00 

121 зграда  ОЈ за ЕТП 200.00 

122 ННРБ    

123 Канц.,трпезарија и радионица деонице СС  150.00 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 173/18  74/ 77 

  

 

124 Разделна станица 

 

 

Суботица, Парк Ференца Рајтхла бб 

100.00 

125 Радионица,гаража,гаража 

ТМД,трпезарија,ходници свечана 

сала,мали маг. и велики маг. деонице КМ 

Суботица 

200.00 

126 Канцеларија,трпезарија и радионица 

деонице ЕЕП  
100.00 

127 зграда пружне деонице 

Бачка Топола, Жел.станица бб 

25.00 

128 зграда радничке собе и магацин 50.00 

129 зграда пружне деонице и магацин 100.00 

130 Управна зграда ОЦ ЗОП Суботица  
Сомбор, Железничка 4 

140.00 

131 зграда пружне деонице 65.00 

132 пружна деоница Суботичка путнилчка 
 

Суботица, Змај Јовина 34 

150.00 

133 занатска радионица 170.00 

134 Управна зграда ОЦ ЗОП Суботица 140.00 

135 пружна деоница Суботичка теретна Суботица, Учка 9а 150.00 

Укупно: 13,081.00 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Ниш   

1 Железничка станица Трупале, ст. зграда Трупале, Трупале бб 150.00 

2 Жел. станица Црвени Крст, ст. зграда  

 

Ниш, Булевар 12 фебруар бб 

90.00 

3 Жел. станица Црвени Крст, зграда кула 170.00 

4 Железничка станица Црвени Крст, блок 1 50.00 

5 Жел. станица Ниш, станична зграда Ниш, Димитрија Туцовића бб 300.00 

6 Жел. станица Ниш, станична зграда 

(Оператика), канцеларије и ТК центар 
 

Ниш, Димитрија Туцовића бб 
150.00 

7 Жел. станица Ниш ранжирна, ст. зграда 

 

 

Ниш, Железничка станица Поповац бб 

180.00 

8 Жел. станица Ниш ранжирна, локална 

поставница 3 
50.00 

9 Железничка станица Ниш ранжирна, 

објекат за маневристе 
50.00 

10 Железничка станица Ћеле Кула, ст. зграда Ниш, Бул. светог цара Константина бб 50.00 

11 Железничка станица Међурово, ст.зграда Доње Међурово, Жел. станица бб, 50.00 

12 Железничка станица Дољевац, ст. зграда Дољевац, Железничка станица бб 70.00 

13 Железничка станица Лесковац, ст. зграда Лесковац, Краља Петра бб 200.00 

14 Железничка станица Грделица,ст. зграда Грделица, Железничка бб 20.00 

15 Жел. станица Владичин Хан, ст. зграда Владичин Хан, Светосавска бб 72.00 

16 Жел. станица Врање, ст. зграда и блок 1 Врање, Радничка 12 75.00 

17 Жел. станица Врањска Бања, ст. зграда Јужно моравских бригада бб 75.00 

18 Жел. станица   Укрсница Прибој Врањски село Прибој Врањски 30.00 

19 Жел. станица Ристовац, станична зграда Ристовац, Железничка станица бб 90.00 

20 Жел. ст. Бујановац,ст. зграда и блок 2 Бујановац, Железничка станица бб                83.00 

21 Железничка станица Прешево, ст. зграда Прешево, Железничка станица бб               183.00 

22 Жел. станица Нишка Бања, ст. зграда Нишка Бања, Железничка бб                           60.00 

23 Жел. станица Островица, станична зграда Островица, Железничка станица бб              60.00 

24 Жел. станица Црвена Река, ст. зграда Црвена Река, Железничка станица бб 65.00 

25 укр.Долац, станична зграда Долац, Железничка станица бб 65.00 

26 Жел. станица Бела Паланка, ст. зграда, 

блок I и II 

Бела Паланка, Б. Миловановића бб 421.00 

27 Железничка станица Чифлик, ст. зграда, 

блок I и II 

село Чифлик , Железничка станица бб,              72.00 

28 Жел. станица Станичење, блок 1 и 2 село Станичење, Жел. станицa бб          80.00 

29 Железничка станица Пирот, блок 1 и 2  Пирот, Николе Пашића бб                   150.00 

30 Железничка станица Суково, ст. зграда Суково, Железничка станица бб  48.00 

31 Жел. станица Димитровград, ст. зграда Димитровград, Балканска бб                             100.00 

32 Жел.ст. Прокупље, ст. зграда, блок 1 и 2 Прокупље, Железничка бб,                               112.00 

33 Жел. станица Куршумлија, ст. зграда Куршумлија, Косовска 45                                 50.00 
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34 Управна зграда "Инфраструктуре 

железнице Србије" 

Ниш, Трг Краља Александра 

Ујединитеља 11 4,636.00 

35 Објекти деонице за хитне интервенције Ниш, Димитрија Туцовића бб          200.00 

36 Објекти пружне деон. Ниш-Црвени Крст Поповац бб, железничка станица 40.00 

37 Објекти пр. деон. Лесковац-Владичин Хан Лесковац, Краљевића Марка бб 50.00 

38 Објекат пр. деон. Лесковац-Владичин Хан Грделица, Железничка бб 25.00 

39 Објекат пружне деонице Бујановац Владичин Хан, Светосавска 54 30.00 

40 Објекат пружне деонице Бујановац Врањска Бања, железничка станица 15.00 

41 Објекат пружне деонице Бујановац Врање, Радничка бб 30.00 

42 Објекат пружне деонице Бујановац Ристовац, Железничка станица                  15.00 

43 Објекат пружне деонице Бујановац Бујановац, Железничка станица                50.00 

44 Објекат пружне деонице Бујановац Прешево, Железничка станица               16.00 

45 Обј. пр.деон. Димитровград-Бела Паланка Б. Паланка, Бранка Миљковића 3 50.00 

46 Обј. пр.деон. Димитровград-Бела Паланка Димитровград, Борачка бб 70.00 

47 Обј. пр.деон. Прокупље-Куршумлија Куршумлија, Косовска 51                                35.00 

48 Обј. пр.деон. Прокупље-Куршумлија Пепељевац, отворена пруга Км 52+000 12.00 

49 Обј. пр.деон. Прокупље-Куршумлија Рударе, отворена пруга Км 63+100 9.00 

50 Обј. пр.деон. Прокупље-Куршумлија Косаничка Рача, отв. пруга Км 70+330 9.00 

51 Обј. пр.деон. Прокупље-Куршумлија Мердаре, отворена пруга Км 83+350 9.00 

52 Обј. пр.деон. Прокупље-Куршумлија Кастрат, отворена пруга Км 54+800 12.00 

53 Обј. пр.деон. Прокупље-Куршумлија Плочник, отворена пруга Км 42+400 9.00 

54 Обј. пр.деон. Прокупље-Куршумлија Мала Плана, отв. пруга Км 31+450 9.00 

55 Обј. пр.деон. Прокупље-Куршумлија Прокупље, Василије Ђуревић бб 51.00 

56 Обј. пр.деон. Прокупље-Куршумлија Житорађа, отворена пруга Км 10+550 12.00 

57 Зграда пословна Параћин Параћин, Франша де Переа бб 347.20 

58 Жат централа Јагодина  ж. Станица 30.00 

59 Жат централа Ћуприја  ж. Станица 30.00 

60 Жат централа Параћин  ж. Станица 30.00 

61 Жат централа Сталаћ  ж. Станица 30.00 

62 Канц.радион.за сс,тт,пеп,км Зајечар Зајечар, Моравска бб 422.40 

63 Кућица рел.пост.отпр.воз.вражогр. Вражогрнац 51.04 

64 Зграда сс уређаја грамада ж. Станица 69.56 

65 Жат централа Зајечар  ж. Станица 30.00 

66 Гаража Ниш Ниш, Димитрија Туцовића 4 37.00 

67 Згр.сс и тт,магацин и канц.ц.крст Ниш, Булевар 12 Фебруар 87 500.00 

68 Зграда за сс тт км Лесковац Лесковац,Краљевића Марка бб 940.00 

69 Зграда сс и тт Димитровград  Димитровград, Балканска 22 312.00 

70 Зграда службена за Телекоманду Ниш Ниш, Димитрија Туцовића 14г 300.00 

71 Зграда за спуштал. Р.поповац село Поповац, ж. Станица 59.80 

72 Прив.објекат-зграда за кабл.ц.крст Ниш, Булевар 12 Фебруар 87 19.60 

73 Прив.објекат-згр. За кабл. Поповац село Поповац, ж. Станица 15.00 

74 Зграда станична Ниш-ранж.поповац село Поповац, ж. Станица 180.00 

75 Зграда службена Врањска бања Врањска Бања, Јужноморавске бриг.55 120.35 

76 Канц.шефа сс радион и грађ.радион. Ниш, Димитрија Туцовића 28 32.00 

77 Зграда електричара ц. Крст Ниш, Сарајевска 22 117.50 

78 Зграда канцеларија Ниш Ниш, Димитрија Туцовића 4 80.00 

79 Службене зграде Ниш Ниш, Димитрија Туцовића 4 80.00 

80 Магацин Ниш Ниш, Димитрија Туцовића 4 130.00 

81 Магацин уз трафост. Ристовац село Ристовац 18.80 

82 Магацин са надстрешницом Ниш, Димитрија Туцовића 24б 0.00 

83 Магацин у ложионици црвени крст Ниш, Сарајевска 22 90.00 

84 Радионица-браварница Ниш Ниш, Димитрија Туцовића 28 57.60 

85 Зграда радионица Ниш, Димитрија Туцовића 4 200.00 

86 Згр.за сервис.шинских возила Ниш Ниш, Димитрија Туцовића 33 361.51 

87 Зграда за сервисирање уређаја Ниш, Димитрија Туцовића 14ђ 2,200.00 
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88 Згр.маг.за смеш.опреме сс и тт Ниш Ниш, Димитрија Туцовића 24б 0.00 

89 Служб.зграда механизације Ниш, Димитрија Туцовића 4 60.00 

90 Кућица чуварска Ниш Ниш, Димитрија Туцовића 4 25.60 

91 Згр.трафост. 110/25кв евп Ристовац село Ристовац 66.48 

92 Згр.трафост. 110/25кв евп Ђунис ж. Станица 66.48 

93 Згр.трафост. 110/25кв евп Ниш Ниш, Димитрија Туцовића 200 66.48 

94 Згр.трафост. 110/25кв Грделица Грделица, Бањски дуд 59.22 

95 Управна зграда Ниш Ниш, Трг Краља Александра 11/4 800.00 

96 ЖАТ Ц.Црвени Крст, ложионица Ниш, Сарајевска 22 30.00 

97 ЖАТ Централа Пирот  ж. Станица 30.00 

98 ЖАТ Централа Димитровград  ж. Станица 30.00 

99 ЖАТ Централа Зајечар  ж. Станица 30.00 

Укупно: 17,020.62 

Објекти на територији Секције за инфраструктуру чвора Пожаревац   

1 Жел.станица Смедерево 

Омладинска 5, Смедерево 

100.00 

2 Блок 2 ж.ст. Смедерево 20.00 

3 Блок 3 ж.ст. Смедерево 10.00 

4 Жел.станица Радинац Железничка б.б. Радинац 150.00 

5 Жел.станица Мала Крсна К. Петра Првог, бр.36, М.Крсна 200.00 

6 Жел.станица Пожаревац 

Кнез Милошев венац б.б. Пожаревац 

130.00 

7 Блок 1 ж.ст. Пожаревац 10.00 

8 Блок 2 ж.ст. Пожаревац 10.00 

9 Маневарска кућица Пожаревац 40.00 

10 Управа ОЦ за СП Пожаревац Ј. Шербановића 2, Пожаревац 230.00 

11 Жел.станица Мала Иванча Железничка 6, 11233 Раља 50.00 

12 Жел.станица Колари Железничка б.б., 11431 Колари 50.00 

13 Блок кућица ж.ст.Колари Железничка б.б., 11431 Колари 10.00 

14 Деоница ЗОП Радинац   30.00 

15 Деоница ЗОП М. Крсна   50.00 

16 Управа ОЦ ЗОП Пожаревац   250.00 

17 Деоница ЗОП Пожаревац   150.00 

18 Магацин 233 ЗОП Пожаревац   50.00 

19 Деоница ЗОП Кучево Кучево, Светог Саве 142 50.00 

20 Деоница ЗОП Умчари 11430 Умчари, 27.март бб  70.00 

21 Деоница ЗОП Лозовик Лозовик,  ул. ЈНА бб  95.00 

Укупно 1,755.00 

УКУПНО ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ: 127,001.12 

 
Напомена: 

 
Један третман на локацијама наведеним у табели укључује услугу дезинсекције и 

дератизације у унутрашњости објекта и у његовој непосредној околини (нпр: третирају се 

каналице у којима се налазе каблови који воде до објекта). У цену услуге дезинсекције и 

дератизације укључени су трошкови превоза до захтеваних локација и комплетна опрема и 

средства за извршење услуге. 

Услуга дезинсекције и дератизације објеката врши се на начин који искључује могућност 

ометања запослених лица, са посебном пажњом очувања здравља запослених и имовине, на 

локацијама наведеним у табели. 

Услуга дезинсекције и дератизације објеката вршиће се два пута годишње и то у „јесењем“ 

термину (оквирно септембар, октобар, новембар) и „пролећном“ термину (оквирно март, 

април, мај) сукцесивно према динамици коју одређује Наручиоц, а према потреби Наручиоца 

у року од годину дана од дана потписивања уговора. Рок извршења ове услуге је 7 дана од 

дана наручивања. 

Наручилац задржава право да у случају промене пословних капацитета (места вршења 

услуге, повећања или смањења површине пословног простора) изврши промену места 

вршења услуге, као и постојеће квадратуре за дезинсекцију и дератизацију, без утиција на 

утврђену цену услуге која је дефинисана у члану 2. Уговора уз ограничење да укупна 
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плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи вредност уговора који је дефинисан у 

члану 3. Уговора. 

Уговорени третмани услуга дезинскеције и дератизације извршаваће се по налогу наручиоца 

– корисника услуге, који ће благовремено обавести извршиоца услуге о терминима, 

распореду по објектима и максималном времену трајања извршења услуге. 

Након извршења услуге дезинсекције и дератизације на одређенимј локацијама у оквиру 

секција за инфраструктуру чворова, овлашћено лице Пружаоца услуге и овлашћено лице 

Наручиоца сачињавају записник о извршеним услугама. 

Пружалац услуге одређује овлашћено лице које ће бити одговорно за организацију рада и 

комуникацију у вези са извршењем услуга дезинсекције и дератизације о чему ће писаним 

путем обавестити овлашћено лице  Наручиоца. Пружалац услуга је дужан да у року од пет 

дана достави овлашћеном лицу Наручиоца личне податке извршилаца услуге дезинсекције и 

дератизације на потребним локацијама. У случају промене извршиоца Пружалац услуга је 

дужан да обавести Наручиоца писаним путем. 

Пружалац услуге се обавезује да уговорене услуге врши применом средстава и препарата, 

који одговарају техничким стандардима и прописима за овакву врсту средстава и препарата, 

придржавајући се прописаних мера заштите животне средина и безбедности живота и 

здравља људи. 

Пружалац услуге је дужан да услугу врши стручним лицима, који поседују сертификате у 

складу са позитивним прописима и техничким стандардима за овакву врсту услуга. 

Пружалац услуге је у обавези да по извршеној услузи изда штампани извештај са 

спецификацијом препарата и решањима ради регулисања права код надлежних 

инспекцијских служби. 

Пружалац услуге гарантује за квалитет извршених уговорених услуга за сваки третман који 

врши. Гаранција за извршену услугу дезинсекције и дератизације не може бити краћа од 

временског периода који протекне између два третмана, тј. не може бити краћа од 6 месеци 

од дана извршења услуге. 

Гарантни рок тече од дана завршетка услуге, односно достављања штампаног извештаја. У 

гарантном року Пружалац услуге је дужан да поступи по рекламацији Наручиоца услуге.  

Уколико извршене услуге не одговарају уговореном, овлашћено лице Наручиоца дужно је да 

о томе писаним путем обавести одговорно лице Пружаоца услуге и захтева поновно 

извршење услуге. У гарантном року Пружалац услуге је дужан да поступи по рекламацији 

Наручиоца и да о свом трошку у року од 7 дана отклони недостатке. 

 
 
 
 
 
Место:_____________                                                        За Пружаоца услуге: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________      

     

                       

 


