
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  радова- Санација хидрантске 
мреже у железничкој станици Пожаревац по налогу инспекције, набавка бр. 7/20 

 1/51 

  

 

 

 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 
 

 

 

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 
11000 Београд, Немањина 6 
Телефон: +381 11 362 00 94 
Број: 24/2020-649 
Датум: 01.06.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА  
САНАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ 

ПОЖАРЕВАЦ ПО НАЛОГУ ИНСПЕКЦИЈЕ,  
НАБАВКА  БР. 7/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Београд, Јун 2020. године 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  радова- Санација хидрантске 
мреже у железничкој станици Пожаревац по налогу инспекције, набавка бр. 7/20 

 2/51 

  

 

 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 
7/20, деловодни број 2/2020-1283 од 27.05.2020. год., и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку мале вредности, деловодни број 2/2020-1284 од 27.05.2020.године, 
припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности радова, Санација хидрантске мреже у 

железничкој станици Пожаревац по налогу инспекције, 
набавка број 7/20 

 
Конкурсна документација садржи: 
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квалитет, гарантни рок, рок за извођење радова 
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IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

7 

V Критеријуми за доделу уговора 11 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 12 

VII Модел уговора 27 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 37 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.  Подаци о Наручиоцу 
Наручилац: Акционарско друштво за управљање јавном железничком 
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд 
Адреса: Немањина 6 
ПИБ: 109108420 
Матични број: 21127094 
Интернет страница наручиоца: www.infrazs.rs  
 

2. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке су радови - Санација хидрантске мреже у железничкој станици 
Пожаревац по налогу инспекције. 
 

3. Врста поступка јавне набавке 
 

Предметна јавна набавка се спроводи као набавка мале вредности у складу са Законом о 
јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници наручиоца www.infrazs.rs. 
 

4. Циљ поступка  
 

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

5. Служба за контакт 
 

Сектор за набавке и централна стоваришта: 
- е-mail: nabavkе.infra@srbrail.rs  

радним даном од 08-16 часова. 
 

6. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
  
Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 10 (десет) дана од дана јавног 
отварања понуда. 
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 
 

Предмет јавне набавке бр. 7/20 су радови на санација хидрантске мреже у железничкој 
станици Пожаревац по налогу инспекције. 
  
Шифра из ОРН  
 

45453000-7  – ремонтни и санациони радови. 
 

2. Партије:  
 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.infrazs.rs/
http://www.infrazs.rs/
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, ОПИС РАДОВА, РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  
 

ВРСТА  РАДОВА: 
       Ремонтни и санациони радови на  санацији хидрантске мреже у железничкој станици 
       Пожаревац по налогу инспекције. 

 

Опис радова 
 

Зграда железничке станице Пожаревац, лоцирана је на КП 10048/1 КО Пожаревац. 
Изграђена је 30-тих година прошлог века. Објекат је спратности По+Пр+1 са АБ скелетним 
статичким конструктивним системом, дрвеном кровном конструкцијом, а испуна и преградни 
зидови су од опеке. 
 

Укупна површина овог пословно-стамбеног објекта је око 1.350 m2  бруто и спада у објекте за 
које је неопходно да поседује поред осталих система заштите од пожара и хидрантску 
мрежу. Дана 05.07.2018. год., редовним Инспекцијиским надзором у погледу примене 
одредби Закона о заштити од пожара, извршеног од стране МУП-а РС, Сектора за ванредне 
ситуације, оделења у Пожаревцу, утврђено је да је овај објекат не поседује унутрашњу 
хидрантску мрежу, као један од неопходних видова заштите од пожара. Записником о 
Инспекцијском надзору бр. 217-7094/18-12 од 20.07.2018. год., поред осталих наложено је 
вланику објекта „Инфраструктури железница Србије“ ад, да уради одговарајућу хидрантску 
мрежу уз претходну сагласност на техничку документацију која је добијена 27.06.2019. год. 
под бројем 217-8344/19-1. 

 

Сви радови морају бити урађени према Пројекту хидротехничких инсталација хидрантских 
мрежа железничке станице Пожаревац бр. 6-PZI/I-19 од јануара 2019. год. а одобрена од 
МУП-а РС, Сектора за ванредне ситуације, оделења у Пожаревцу дана 27.06.2019. год. под 
бројем 217-8344/19-1. 

 

 Прикључење пословног објекта железничке станице Пожаревац на секундарну мрежу 

јавног водовода извести на постојећу ПЕХД водоводну цев пречника ∅100mm која је 

изведена у улици Кнез Милошев венац на супротној страни у односу на предметни 
објекат. Прикључак извести од ПЕХД цеви за радни притисак од 10 бара, пречника 

∅100mm (4“), на минималној дубини од 1m. Прикључак израдити до водоводног шахта 

лоцираног у парцели 10048/1 КО Пожаревац, како је то приказано у Пројекту хидрантских 
инсталација, хидрантских мрежа ст. Пожаревац бр. 6-PZI/I-19. 

 

Притисак у градској водоводној мрежи на наведеној локацији износи 4,40 бара. 
 

 Димензије шахте за водомер: најмања унутрашња величина 1mx1mx1m са лаким 

ливеним поклопцем отвора ∅625mm која мора да обезбеди несметано очитавање, 

замену водомера, спречи уливање атмосферске воде и замрзавање водомера.  
 

 Прикључак објекта на јавној површини по могућству извести управно у односу на 
постојеће цевоводе. Цеви положити на слоју песка дебљине 10 cm, на делу прикључка у 
зони саобраћајнице.  
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ПРЕДМЕР РАДОВА: 
 

Број Опис позиције Јед.
мере 

Количина 

1.  ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ   

1.1 Израда саобраћајног елабората и добијање дозволе за 
раскопавање улице од локалног комуналног предузећа.Тиме 
обухватити и постављање саобраћајне сигнализације за 
привремено заузеће улице, одржавање и уклањање знакова 
након завршетка радова. 

kom. 
 

1 

1.2. Сечење и разбијање асфалта коловоза, уличног и дворишног 
тротоара на месту израде водоводног прикључка и дуж трасе 
новопројектоване хидрантске мреже, са утоваром шута у 
камион и одвозом на депонију. Ширина рова је 60 cm, а 
ширина сечења је 0.8 m. После завршених радова извршити 
санирање улице, тротоара и дворишта (коловоза и тротоара), 
односно враћање у првобитно стање. Деонице у асфалту 
(коловоз и улични тротоар) санирати израдом бетонске 
подлоге MB20, дебљине d=15 cm преко шљунка уграђеног у 
рову, добро збијеног у слојевима, и завршног слоја асфалта 
4-6 cm. Остале површине санирати на начин како је било 
урађено (бетонска плоча). Обрачун: 

- Коловоз (15 cm бетон + 6 cm ABS) 
- Тротоар на улици (15 cm бетон + 4cm ABS) 
- Бетонски тротоар у дворишту (20 cm бетон) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

m2 

m2 
m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12,0 
36,0 
40,0 

1.3 Машински (70%) и ручни (30%) ископ земље III и IV категорије 
за ровове водоводног прикључка, водоводног шахта и 
развода хидрантске мреже. Ширина ровова за водовод је 0,6 
m, дубина 0,9-1,1m (просечно 1,0m). Ручним ископом 
предвидети и сва шлицовања ради проналажења 
инсталација. 

- Машински ископ 
- Ручни ископ 

 
 
 
 
 
 

m3 
m3 

 
 
 
 

 
 

48,0 
20,0 

1.4 Грубо и фино планирање дна рова са истовременим откопом 
од 0,03 m3 на m2 планираног терена. Планирање извршити са 
тачношћу +/- 1cm. 

- Испланиране површине: 

 
 
 

m2 

 
 
 

62,0 

1.5 Набавка, транспорт и убацивање у ров песка, са насипањем 
око цеви целом ширином рова тако да испод и изнад цеви 
буде слој од 10 cm. 

 
 

m3 

 
 

19,0 

1.6 Затрпававање прироодном мешавином песка и шљунка дуж 
комплетне трасе уличне и дворишне инсталације. 
Затрпавање вршити у слојевима од по 30 cm са набијањем 
слојева вибро плочом. 

- Уграђеног и збијеног шљунка: 

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 

32 

1.7 Транспорт вишка земље из ископа на даљину до 5 km. У ове 
радове улази утовар, транспорт до места депоније и 
распланирање материјала по депонији. 

 
 

m3 

 
 

85 

1.8 Израда армиранобетонског водомерног шахта спољних 
димензија 210*130 cm, ун. дим. 180*100 cm. Дебљина зидова 
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и горње плоче је 15 cm, доња плоча 20 cm. Шахт је армиран 
конструктивно са двоструком мрежом Q188. У горњој плочи се 
уграђује л. г. поклопац Ф600 mm, класе С250, а испод њега 
пењалице DIN 1212 (4 ком.). Шахт треба да буде чисте дубине 
150 cm. У цену ове позиције урачунати бетон MB 30 (2.35 m3), 
шаловати, арматура (100 kg), поклопац, пењалице, 
унутрашње малтерисање и хидроизолацију шахта, анкер 
блокове испод водомера и затварача. 

 
 
 
 
 
 
 

kpl. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

II МОНТЕРСКИ РАДОВИ   

2.1 Набавка, транспорт и монтажа водомера за противпожарну 
потрошњу Ф 800 mm, са потребном арматуром за уградњу 
(редуцири, вентили, FF комади, хватач нечистоће..).  

- Водомер DN 80 за потрошњу хидр. мреже 
- Затварачи дуктилни Ф80 mm са точком 
- Хватач нечистоће Ф80 mm 
- Дуктилни фаз комади Ф80 – 100 mm 

 
 
 

kom. 
kom. 
kom. 

kg 

 
 
 

1 
2 
1 

100 

2.2 Набавка, транспорт и монтажа водоводних цеви за израду 
новог прикључка и развода хидрантске мреже (спољни и 
унутрашњи развод). Ван објекта треба уградити PEHD цев DN 
110-75 mm (Ф 100-70 mm) од уличног цевовода до улаза у 
зграду, комплет са свим неопходним фитинзима, туљцима и 
спојним материјалом. У објекту се хидрантска мрежа ради од 
поцинкованих цеви Ф 65-50 mm (2,5``- 2``). Обрачун: 

- PEHD цев DN 110 – у земљи (прикључак и развод) 
- PEHD цев DN 90 – у земљи ( спољ.хидр.мрежа) 
- PEHD цев DN 75  - у земљи (прикљ. за унутр. хи.мрежу) 
- Рос. Ф65 (2,5“) – унут. хидр. мрежа са изолациојом 
- Рос Ф50 (2“) - унут. хидр. мрежа са изолацијом 

 
 
 
 
 
 
 

m 
m 
m 
m 
m 

 
 
 
 
 
 
 

82 
15 
7 
61 
32 

2.3 Набавка и монтажа унутрешњих зидних пожарних хидраната, 
са вентилом Ф50, „шторц“ спојком, пластифицираним цревом 
Ф50 (дужине 15m), млазницом Ф50/25 и металним орманом 
(димензија 500/500/144 mm). Обрачун: 

 
 
 

kom. 

 
 
 

13 

2.4 Набавка и монтажа спољних пожарних хидраната са 3 
прикључка, л.г. вентилом са угр.гарнитуром Ф80 који се 
поставља пре хидранта и л.г. фазонским N комадом. У овој 
позицији урачунати и лимени ормарић са комплет опремом за 
спољне хидранте: кључ за отварање хидранта, 2 црева Ф80 
(дужине 15m), млазницом Ф80/15. метални орман је 
стандардних димензија према ПП прописима и налази се 
поред хидранта, фиксира се на бет. темељу димензија 
30*60*50 cm који улази у цену у оквиру ове позиције. Обрачун: 

 
 
 
 
 
 
 
 

kom. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2.5 Израда споја на постојећу уличну водоводну мрежу и то: 
- Веза Ф 100mm на постојећу водоводну цев PE DN110 

преко LVG фазонских комада (Т-комадом DN100/100, 
2*MDP полуспојница Ф110, вентила EURO 20 Ф100 са 
UG). Ценом обухватити комплет израђен прикључак са 
свим таксама и трошковима. 

 
 
 
 

kpl. 

 
 
 
 

1 
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3. Квалитет 
 

Радови се изводе према Пројекту хидротехничких инсталација хидрантских мрежа 
железничке станице Пожаревац бр. 6-PZI/I-19, у складу са важећим техничким прописима, 
стандардима и нормативима и техничким спецификацијама Наручиоца. 
 

4. Контрола квалитета – квалитативни пријем 
 

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

Квалитет уграђеног материјала се доказује одговарајућим атестима. 
 

5. Гаранција 
 

Гарантни рок за изведене радове, не може бити краћи од 2 године од дана пријема 
изведених радова. 

Гарантни рок почиње да тече од дана када је записнички констатован квалитативни пријем 
радова.  
 

6. Рок за извођење радова 
 

Рок за извођење радова не дужи од 30 календарских дана од дана увођења извођача у 
посао. 
 

7. Начин и место извођења радова 
 

Радови се изводе на локацији: објекат железничке станице Пожаревац и припадајући плато, 
ул. Кнез Милошев венац бб, Пожаревац на катастарској парцели 10048/1 КО Пожаревац
  

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 и 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

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

Р. 
бр. 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

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

 
 
 

ИЗЈАВА (Образац 5. у 
поглављу V ове конкурсне 

документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне 

2. 

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

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

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1 

Да располаже неопходним 
пословним капацитетом, и то: 
да поседује сертификат 
Акредитационог тела Србије о 
акредитацији којим се потврђује да 
је понуђач акредитован по 
стандарду ISO 9001, 18001, 50001, 
14001, 27001.  

 
 
      - ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава 
додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом: 
      -   Копија стандарда ISO 9001, 18001, 
50001, 14001, 27001.  
-фотокопија личне лиценце 430 или 432, 
потписана и оверена печатом носиоца 
лиценце  

 -Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно 
социјално осигурање издате од надлежног 
Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се 
потврђује да је наведено лице запослено код 
понуђача - за лице у радном односу, 
- Фотокопија важећег уговора о ангажовању 
(за лице ангажовано према члановима 197-
202. Закона о раду), који мора бити важећи 
до краја планираног периода извођења 
радова. 

2. 

Да располаже неопходним 
кадровским капацитетом, односно, 
да има у радном односу (на 
неодређено или на одређено време: 
најмање једног запосленог 
дипломираног машинског инжењера 
са важећом лиценцом за извођење 
радова на стабилним системима за 
гашење пожара: 
- 430 - Одговорни извођач радова 
термотехнике, термоенергетике, 
процесне и гасне технике или  432 

Одговорни извођач радова 
машинских инсталација објеката 
водоснабдевања ииндустријских 
вода,хидротехнике и 
хидроенергетике   

 

 
 
 
 
 

3. 

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

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 
до 4) и став 2. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 
документацијом 

 
 

4. 

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

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. 
ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 
2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  
 

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

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а понуђач је дужан да за 
сваког члана групе достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН. 
 

Додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача.  
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у  
табеларном приказу додатног услова под редним бројем 1 и 2, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН,  
понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне  
документације). 
 

 Уз Изјаву понуђач доставља: 
-копије стандарда ISO 9001, 18001, 50001, 14001, 27001 
 -фотокопију личне лиценце 430 или 432, потписану и оверену печатом носиоца лиценце,  

 -Фотокопију пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда 
ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да је наведено лице запослено код понуђача 
(за лице у радном односу), 

- Фотокопију важећег уговора о ангажовању (за лице ангажовано према члановима 197-202. 
Закона о раду), који мора бити важећи до краја планираног периода извођења радова. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају 
понуђач је дужан да за подизвођача достави захтеване доказе. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а понуђач је дужан да за сваког члана 
групе достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
 

Додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача.  
 

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

Наручилац неће од понуђача затражити достављање свих или појединих доказа уколико за 
истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог 
наручиоца. 
 

Понуђач ће бити дужан да достави на увид: 
 

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

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

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 
Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице 
није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) 
Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више зaконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3)  Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 
      обавезних услова  - Доказ:  
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Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се 
понуђач налази у поступку приватизације.  

 

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

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, 
сходно чл. 78. ЗЈН. 
 

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

 

Понуђач је дужан да у својој понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико 
на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН. 

 

Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН 
или конкурсном документацијом, ако је понуђач  у понуди навео интернет страницу на којој 
су тражени докази јавно доступни. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 
 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе. 
 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

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

Приликом упоређивања понуда домаћег и страног понуђача, примењиваће се члан 86. ЗЈН. 
 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са најнижом понуђеном 
ценом 
Уколико након оцењивања исправних понуда две или више понуда буду имале исту најнижу 
понуђену цену, наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу елемента 
критеријума краћи рок за извођење радова.  
 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о 
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне 
понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок за извођење радова. Извлачење 
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путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 
ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом 
папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац 
ће доставити записник извлачења путем жреба. 
 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

1) Образац понуде  
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни;  
3) Образац трошкова припреме понуде;  
4) Образац изјаве о независној понуди; 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 

75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумeнтацијом; 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

  набавке  - чл.75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом. 
7)   Изјава о прибављању полисе осигурања  
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Образац 1 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ______ од ________2020. године за јавну набавку мале вредности радова- 
 санација хидрантске мреже у железничкој станици Пожаревац по налогу инспекције, 

набавка бр. 7/20 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача 
 

 
 
 

Адреса понуђача 
 

 
 
 

Матични број понуђача 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ) 

 

Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

Врста-величина правног лица (заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

Име особе за контакт 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail) 
 

 

Телефон 
 

 
 
 

Телефакс 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 
 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  радова- Санација хидрантске 
мреже у железничкој станици Пожаревац по налогу инспекције, набавка бр. 7/20 

 14/51 

  

 

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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

1) Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

2) Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 Име особе за контакт  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 
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Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а 
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди 
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 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 

Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
 Врста-величина правног лица 

(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

  

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- санација хидрантске мреже у железничкој станици 
Пожаревац по налогу инспекције 

 

 
Укупна цена, РСД  без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена, РСД са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

одложено, у року од 45 дана од дана пријема 
окончане ситуације 

Рок извођења радова 
(Крајњи рок за извођење радова не 
може бити дужи од 30 календарских 
дана од дана увођења извођача у 
посао)  

 

________ дана 

Гарантни рок 
(не краћи од 2 године од дана пријема 
изведених радова)  

____ године од дана пријема изведених 
радова  

Рок важења понуде 
(минимум 30 дана) 

_____ дана од дана отварања понуда 

 
 
 

 
 
 
 
Датум                    Понуђач 

     
_____________________________        ________________________________ 

 
 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
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Образац  2 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

за јавну набавку мале вредности радова-санација хидрантске мреже у железничкој 
станици Пожаревац по налогу инспекције,  

набавка бр. 7/20 
 

 
 

Број 

 
 

Опис позиције 

 
 

Јед.
мере 

 
 

Кол. 

Јед. 
цена, 
РСД 
без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена, 
РСД 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4х5) 

1. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

1.1 Израда саобраћајног елабората и 
добијање дозволе за раскопавање улице 
од локалног комуналног предузећа.Тиме 
обухватити и постављање саобраћајне 
сигнализације за привремено заузеће 
улице, одржавање и уклањање знакова 
након завршетка радова. 

kom. 
 

1   

1.2. Сечење и разбијање асфалта коловоза, 
уличног и дворишног тротоара на месту 
израде водоводног прикључка и дуж 
трасе новопројектоване хидрантске 
мреже, са утоваром шута у камион и 
одвозом на депонију. Ширина рова је 60 
cm, а ширина сечења је 0.8 m. После 
завршених радова извршити санирање 
улице, тротоара и дворишта (коловоза и 
тротоара), односно враћање у првобитно 
стање. Деонице у асфалту (коловоз и 
улични тротоар) санирати израдом 
бетонске подлоге MB20, дебљине d=15 
cm преко шљунка уграђеног у рову, добро 
збијеног у слојевима, и завршног слоја 
асфалта 4-6 cm. Остале површине 
санирати на начин како је било урађено 
(бетонска плоча). Обрачун: 

- Коловоз (15 cm бетон + 6 cm ABS) 
- Тротоар на улици (15 cm бетон + 

4cm ABS) 
- Бетонски тротоар у дворишту (20 

cm бетон) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
m2 

 
m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12,0 
 

36,0 
 

40,0 

  

1.3 Машински (70%) и ручни (30%) ископ 
земље III и IV категорије за ровове 
водоводног прикључка, водоводног шахта 
и развода хидрантске мреже. Ширина 
ровова за водовод је 0,6 m, дубина 0,9-
1,1m (просечно 1,0m). Ручним ископом 
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предвидети и сва шлицовања ради 
проналажења инсталација. 

- Машински ископ 
- Ручни ископ 

 
 

m3 
m3 

 
 

48,0 
20,0 

1.4 Грубо и фино планирање дна рова са 
истовременим откопом од 0,03 m3 на m2 
планираног терена. Планирање извршити 
са тачношћу +/- 1cm. 

- Испланиране површине: 

 
 
 

m2 

 
 
 

62,0 

  

1.5 Набавка, транспорт и убацивање у ров 
песка, са насипањем око цеви целом 
ширином рова тако да испод и изнад цеви 
буде слој од 10 cm. 

 
 

m3 

 
 

19,0 

  

1.6 Затрпававање прироодном мешавином 
песка и шљунка дуж комплетне трасе 
уличне и дворишне инсталације. 
Затрпавање вршити у слојевима од по 30 
cm са набијањем слојева вибро плочом. 

- Уграђеног и збијеног шљунка: 

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 

32 

  

1.7 Транспорт вишка земље из ископа на 
даљину до 5 km. У ове радове улази 
утовар, транспорт до места депоније и 
распланирање материјала по депонији. 

 
 

m3 

 
 

85 

  

1.8 Израда армиранобетонског водомерног 
шахта спољних димензија 210*130 cm, ун. 
дим. 180*100 cm. Дебљина зидова и 
горње плоче је 15 cm, доња плоча 20 cm. 
Шахт је армиран конструктивно са 
двоструком мрежом Q188. У горњој плочи 
се уграђује л. г. поклопац Ф600 mm, класе 
С250, а испод њега пењалице DIN 1212 (4 
ком.). Шахт треба да буде чисте дубине 
150 cm. У цену ове позиције урачунати 
бетон MB 30 (2.35 m3), шаловати, 
арматура (100 kg), поклопац, пењалице, 
унутрашње малтерисање и 
хидроизолацију шахта, анкер блокове 
испод водомера и затварача. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kpl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  

II МОНТЕРСКИ РАДОВИ 

2.1 Набавка, транспорт и монтажа водомера 
за противпожарну потрошњу Ф 800 mm, 
са потребном арматуром за уградњу 
(редуцири, вентили, FF комади, хватач 
нечистоће..).  

- Водомер DN 80 за потрошњу хидр. 
мреже 

- Затварачи дуктилни Ф80 mm са 
точком 

- Хватач нечистоће Ф80 mm 

 
 
 
 
 
 

kom. 
 

kom. 
kom. 

 
 
 
 
 
 

1 
 

2 
1 
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- Дуктилни фаз комади Ф80 – 100 
mm 

 
kg 

 
100 

2.2 Набавка, транспорт и монтажа 
водоводних цеви за израду новог 
прикључка и развода хидрантске мреже 
(спољни и унутрашњи развод). Ван 
објекта треба уградити PEHD цев DN 110-
75 mm (Ф 100-70 mm) од уличног 
цевовода до улаза у зграду, комплет са 
свим неопходним фитинзима, туљцима и 
спојним материјалом. У објекту се 
хидрантска мрежа ради од поцинкованих 
цеви Ф 65-50 mm (2,5``- 2``). Обрачун: 

- PEHD цев DN 110 – у земљи 
(прикључак и развод) 

- PEHD цев DN 90 – у земљи ( спољ 
.хидр.мрежа) 

- PEHD цев DN 75  - у земљи (прикљ. 
за унутр. хи.мрежу) 

- Рос. Ф65 (2,5“) – унут. хидр. мрежа 
са изолациојом 

- Рос Ф50 (2“) - унут. хидр. мрежа са 
изолацијом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 
 

m 
 

m 
 

m 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 
 

15 
 

7 
 

61 
 

32 

  

2.3 Набавка и монтажа унутрешњих зидних 
пожарних хидраната, са вентилом Ф50, 
„шторц“ спојком, пластифицираним 
цревом Ф50 (дужине 15m), млазницом 
Ф50/25 и металним орманом (димензија 
500/500/144 mm). Обрачун: 

 
 
 

kom. 

 
 
 

13 

  

2.4 Набавка и монтажа спољних пожарних 
хидраната са 3 прикључка, л.г. вентилом 
са угр.гарнитуром Ф80 који се поставља 
пре хидранта и л.г. фазонским N комадом. 
У овој позицији урачунати и лимени 
ормарић са комплет опремом за спољне 
хидранте: кључ за отварање хидранта, 2 
црева Ф80 (дужине 15m), млазницом 
Ф80/15. метални орман је стандардних 
димензија према ПП прописима и налази 
се поред хидранта, фиксира се на бет. 
темељу димензија 30*60*50 cm који улази 
у цену у оквиру ове позиције. Обрачун: 

 
 
 
 
 
 
 
 

kom. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  

2.5 Израда споја на постојећу уличну 
водоводну мрежу и то: 

- Веза Ф 100mm на постојећу 
водоводну цев PE DN110 преко 
LVG фазонских комада (Т-комадом 
DN100/100, 2*MDP полуспојница 
Ф110, вентила EURO 20 Ф100 са 
UG). Ценом обухватити комплет 

 
 
 
 

kpl. 

 
 
 
 

1 
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израђен прикључак са свим 
таксама и трошковима. 

УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ  

  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Вредност (РСД), без ПДВ-а 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  

УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ  

УКУПНО (1+2)  

 
 

Датум:  Потпис понуђача 

   

    

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а,  

 у колону 6. уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-а (као производ 4х5). 
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Образац 3 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
за јавну набавку мале вредности радова-санација хидрантске мреже у железничкој 

станици Пожаревац по налогу инспекције, набавка бр. 7/20 
 

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

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

 

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

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

 

 
 
 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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Образац 4 

 
 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

за јавну набавку мале вредности радова-санација хидрантске мреже у железничкој 
станици Пожаревац по налогу инспекције, 

набавка бр. 7/20 

 
 

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

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке мале вредности радова-санација хидрантске мреже у железничкој станици 
Пожаревац по налогу инспекције, набавка бр. 7/20, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 

Датум: 

 

 

 

 

Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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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 
за јавну набавку мале вредности радова-санација хидрантске мреже у железничкој 
станици Пожаревац по налогу инспекције, набавка бр. 7/20 

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  
______________________________________________________________________________
(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности радова-санација 
хидрантске мреже у железничкој станици Пожаревац по налогу инспекције, набавка број 
7/20, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

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

5) Понуђач испуњава додатни услов: 
- да располаже неопходним пословним капацитетом, 
-да располаже неопходним кадровским капацитетом. 

 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
 
Датум:_____________                                               _____________________                                                         
 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач 
из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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Образац 6 
 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
за јавну набавку мале вредности радова- санација хидрантске мреже у железничкој 

станици Пожаревац по налогу инспекције, набавка бр. 7/20 
 

 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  
______________________________________________________________________________
(навести назив подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности радова-санација 
хидрантске мреже у железничкој станици Пожаревац по налогу инспекције, набавка број 
7/20, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

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

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
 
Датум:_____________                                                _____________________                                                         
 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.  
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Образац 7 

 
ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

за јавну набавку мале вредности радова-санација хидрантске мреже у железничкој 
станици Пожаревац по налогу инспекције, набавка бр. 7/20 

 
Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке мале вредности број 7/20, наша 
понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о 
извођењу радова на санацији хидрантске мреже у железничкој станици Пожаревац по 
налогу инспекције, у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу 
доставити полису осигурања за објекат у изградњи, полису осигурања од одговорности за 
штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, полису осигурања запослених од 
последица несрећног случаја и полису осигурања од професионалне одговорности, 
оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова. 

 
 
 
 

 
 

                                                     
 
 
 
 
Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 
подизвођачима. 
Образац потписује овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице 
члана групе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум:    _______________              Потпис 
                                                                                                 овлашћеног лица 

                            ___________________________ 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ 

 

 

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ 
ИНФРАСТРУКТУРОМ 

"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ", БЕОГРАД 

Немањина бр. 6, Београд, 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

(у даљем тексту: Извођач) 
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Уговор о извођењу радова 
на санацији хидрантске мреже у железничкој станици Пожаревац по 

налогу инспекције 
 

 

Уговорне стране 
 
1. Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром   
„Инфраструктура  железнице  Србије“, Београд, Немањина 6, Београд, матични број 
21127094, ПИБ 109108420, које  заступа в.д. генералног директора др Небојша Шурлан, 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 

 
и 

2. 
„___________________________________________________________________________“, 
адреса_______________________________________________________________________, 
матични број __________________, ПИБ ______________________, кога заступа 
_______________________________(у даљем тексту: Извођач), 
 
 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
 

да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности, чији је предмет извођење 
радова на санацији хидрантске мреже у железничкој станици Пожаревац по налогу 
инспекције (набавка број 7/20); 
- да је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца; 
- да је Извођач доставио  (заједничку/са подизвођачем) понуду број___________од 
_______2020. године (биће преузето из понуде) која се налази у прилогу Уговора и његов је 
саставни део; 
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број _____________ од ____________2020. 
године (попуњава Наручилац), доделио Извођачу Уговор; 
 
 
 
Предмет Уговора 

Члан 1. 
Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Извођача по основу 
извођења радова на санацији хидрантске мреже у железничкој станици Пожаревац по 
налогу инспекције.   
 

Уговорне стране су сагласне да Извођач за Наручиоца својим средствима и радном снагом 
изведе радове санацији хидрантске мреже у железничкој станици Пожаревац по налогу 
инспекције, у свему према према Пројекту хидротехничких инсталација хидрантских мрежа 
железничке станице Пожаревац бр. 6-PZI/I-19, у складу са важећим техничким прописима, 
стандардима и нормативима и техничким спецификацијама Наручиоца и усвојеној понуди 
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Извођача, број __________________од _____________.2020. године, која чини саставни део 
овог уговора. 
 

Извођач ће предметне радове извести са подизвођачем: 
_________________________________________________________________________ 
 
Рок за извођење радова   

Члан 2. 
Рок за извођење радова је  _______ календарских дана, рачунајући тај рок од дана увођења 
у посао. 
 

Извођач је дужан да започне радове даном увођења у посао, који је дефинисан упућивањем 
званичног позива од стране Наручиоца.  Уколико Извођач не започне радове даном увођења 
у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 7 дана да започне радове, а уколико 
Извођач ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз 
реализацију менице за добро извршење посла, у целости, као и захтевати од Извођача 
накнаду штете, до износа стварне штете. 

Члан 3. 
Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:  

1. ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;  

2. ванредни догађаји везани за одбрану земље;  

3. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза 

    осталих учесника на послу, које ангажује Наручилац;  

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

    Извођач. 
 

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

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

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

 
Цена и начин плаћања 

Члан 4.   
Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора износи ____________ динара без ПДВ-а 
(словима:________________________________________________________________), 
 

Укупна вредност Уговора износи _______________ динара, са ПДВ-ом. 
(словима:__________________________________________________________________).  
 

Члан 5. 
Наручилац ће уговорену цену радова исплатити Извођачу, са матичним бројем 
_____________________, вирмански, на текући рачун бр.____________________________, 
код _________________________________банке 
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Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова фиксне и да се неће мењати у 
случају промене цена елемената на основу којих су исте формиране.  
 

Члан. 6 

Наручилац се обавезује да Извођачу исплати уговорену цену из члана 4. Уговора на 
следећи начин:  
 -у поку од 45 дана, по испостављеној окончаној ситуацији, овереној од стране Наручиоца и 
Извођача, која је сачињена на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 
јединичних цена из Понуде, уз услов да је Наручиоцу достављена бланко соло меница за 
добро извршење посла и полиса осигурања, на начин и у роковима из члана 12. и 13. овог 
уговора.  
Под исправно испостављеном сизуацијом сматра се рачун који поседује сва обележја 
рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о рачуноводству 
("Службени гласник РС", бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019-др. закон), Закона о ревизији 
("Службени гласник РС", број 73/2019) и Закона о ПДВ-у ("Службени гласник РС", бр. 
84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 
68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. 
изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн.,113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн. и 
30/2018. 4/2019 – усклађени дин. изн., 72/2019 и 8/2020 – усклађени дин. изн.), као и других 
прописа који уређују предметну област. 

 
Члан 7. 

Окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина уговорених радова 
и уговорених јединичних цена. 
  
Извођач се обавезује да кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: 
листове грађевинске књиге, одговарајуће сертификате за уграђени материјал и набавку 
опреме и другу документацију, доставља вршиоцу стручног надзора који ту документацију 
чува дo примопредаје радова и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање 
тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.   
 

Окончану ситуацију Извођач испоставља по основу Записника о примопредаји радова и 
коначном обрачуну и подноси по извршеној примопредаји радова и потписивању Записника 
о примопредаји и коначном обрачуну.  
 

Уз окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу, преко Надзорног органа:  
1. фотокопије Записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним 
радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од 
Надзорног органа;  
2. фотокопије листова Грађевинског дневника за време извођења радова, за које се 
испоставља окончана ситуација, обострано потписане и оверене;  
3. фотокопије листова Грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције 
 приказане у ситуацији, оверене од стране надзорног органа;  
4. бланко спсзвену меницу за отклањање недостатака у гарантном року.  
 

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

 
Обавезе Наручиоца 

Члан 8. 
Наручилац се обавезује да: 
    - омогући Извођачу увид у Пројекат хидротехничких инсталација хидрантских мрежа 
железничке станице Пожаревац бр. 6-PZI/I-19, увид у постојећу документацију и друге 
податке којим располаже, неопходнe за извођење свих радова из чл. 1. овог уговора; 
    - обезбеди вршење стручног надзора, у складу са  чланом 153. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009 и 81/2009-исп. 64/20110-одлука УС, 
24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019); 
    - у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у писменој  
форми;    
    - формира Комисију за пријем изведених радова на објекту и коначни обрачун и да 
учествује у раду те Комисије. 
    - обезбеди примопредају радова у року од 14 дана од дана пријема обавештења Извођача 
о датуму завршетка радова; 
    - редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове у складу са одредбама 
Уговора који дефинишу начин плаћања. 
 
Обавезе Извођача 

Члан 9. 
Извођач је обавезан да уговорене радове изведе у складу са Пројектом хидротехничких 
инсталација хидрантских мрежа железничке станице Пожаревац бр. 6-PZI/I-19, Законом о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 81/2009-исп. 64/20110-одлука 
УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019), а сагласно важећим техничким прописима, 
стандардима и нормативима.  
 

Извођач је обавезан да изради  саобраћајни елаборат и прибави дозволе за раскопавање 
улице од локалног комуналног предузећа, са постављањем саобраћајне сигнализације за 
привремено заузеће улице, одржавањем и уклањањем знакова након завршетка радова. 
 

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорног извођача радова, за све предвиђене 
врсте радова из Понуде, са личном лиценцом одговорног извођача радова.  
Одговорни извођач радова мора испуњавати услове прописане Законом о планирању и 
изградњи.  
У случају потребе за изменом одговорног извођача радова из Понуде, Извођач је у обавези 
да, пре достављања решења о одређивању новог одговорног извођача радова, претходно 
писмено обавести Наручиоца о разлозима измене и пружи доказе о томе да новоименовани 
одговорни извођач радова испуњава све прописане услове, као и да је стално запослен или 
ангажован уговором код Извођача.  
 

Члан 10.  
Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, изврши и 
следеће активности и радове:  

1.води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених 

радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;  
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2.отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објектима и суседним 

објектима;  

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

отпадни материјал;  

4.обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за пријем 

изведених радова на објектима;  

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

6.учествује у примопредаји објеката и коначном обрачуну изведених радова;  
7.отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни обрачун; 
8.на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од 
пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;  
9.по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и  
све привремене градилишне инсталације;  
10.у складу са Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у 
гарантном року. 
 

Извођач је обавезан да обезбеди о свом трошку:  
1. надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме, у току 
      извођења радова;  
2. обезбеђење и чување објеката до њихове примопредаје. 

 
Члан 11. 

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

      Члан 12. 
Извођач се обавезује да ће у моменту потписивања Уговора доставити Наручиоцу бланко 
сопствену меницу, у складу важећим Законом о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 
3/2002, 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011 и 
139/2014 – др. закон), сa мeничним oвлaшћeњeм, кaртoнoм дeпoнoвaних пoтписa и 
пoтврдoм пoслoвнe бaнкe дa је мeницa рeгистрoвaна кoд Нaрoднe бaнкe Србиje у изнoсу oд 
10% (дeсeт пoстo) oд изнoсa врeднoсти Уговора, бeз ПДВ-a, из члaнa 4. и рoкoм вaжeњe 30 
дaнa дужим oд угoвoрeнoг рoкa за извођење радова. 
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У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, Извођач je у oбaвeзи дa Наручиоцу дoстaви 
нoвo мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa дужим oд 
нoвoутврђeнoг рoкa зa извршeњe пoслa. 
Срeдствa гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa бићe плaтивa Наручиоцу кao нaкнaдa зa 
губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Извођача дa изврши свoje oбaвeзe пo Уговору. 

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

Извођач се обавезује да, у моменту примопредаје радова преда Наручиоцу бланко 
сопствену  меницу за отклањање недостатака у гарантном року, са меничним овлашћењем у 
износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 (тридесет) дана дужим 
од уговореног гарантног рока. 
 

Предаја бланко спсзвене менице из става 4. овог члана, је услов за оверу окончане 
ситуације.   
 

У случају продужења рока из члана 2. овог уговора, Извођач је у обавези да достави ново 
менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року. 
Наручилац стиче право да активира, односно наплати меницу за отклањање недостатака у 
гарантном року, ако Извођач не отпочне са отклањањем недостатака, најкасније у року од 5 
(пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца да то учини и ако их не отклони у 
року и на начин како је то одређено у писаном захтеву Наручиоца. 
 
Осигурање радова 

Члан 13. 
Извођач је дужан да, у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, осигура радове, 
материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави Наручиоцу 
полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова који су предмет овог 
уговора. 
  

Осим полисе осигурања из става 1. овог члана, Извођач је дужан да, од 8(осам) дана од 
дана закључења Уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења 
радова који су предмет овог уговора, као и полису осигурања запослених на градилишту од 
последица несрећног случаја и полису осигурања од професионалне одговорности 
 

Ако рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 
(осам) дана од дана закључења Анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак 
радова, достави полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања 
који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак радова.  
 

Ако не осигура радове и не достави Наручиоцу полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, 
Извођач је сагласан и обавезује се да сноси искључиву одговорност за штету која настане 
на објекту у изградњи, као и за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, у 
вези са извођењем радова који су предмет овог уговора. 
 
Уговорна казна 

Члан 14. 
Ако Извођач не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки дан  
закашњења плати Наручиоцу уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно на вредност 
изведених радова са закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% 
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од 5% (пет процената) вредности Уговора.                                                                                  
Делимично извођење радова у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања уговорне 
казне за део неизведених радова. 
Ако Извођач једнострано раскине Уговор или изведе радове на начин који битно одступа 
од уговорених одредби по питању квалитета и рокова извођења радова,  
Наручилац има право да депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе на  
наплату. 
 
Гарантни рок 

Члан 15. 
Гарантни рок за изведене радове износи _____ године, рачунајући од дана пријема  
изведених радова. 
 

Члан 16. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони  
о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова  
и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и  
сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему  
писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву,  
Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или  
физичко лице, на терет Извођача. 
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не сноси  
одговорност. 
 
Раскид Уговора 

Члан 17. 
Уговорне стране су сагласне да се Уговор може раскинути споразумно. 
Уговор се може раскинути једнострано у случају када једна уговорна страна не испуњава  
своје уговорне обавезе, при чему савесна уговорна страна има право на накнаду  
причињене штете.Уговорне стране су обавезне да о раскиду Уговора обавесте другог  
уговарача писменим путем. 
  
Виша сила 

Члан 18. 
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом  
уговору, уколико је она последица више силе. 
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после  
закључења овог уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних 
страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од 
утицаја на извршење обавеза. 
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки други  
писани начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење  
уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни наступање  
околности више силе, а која је том околношћу погођена, не може се  позивати на њу,  
изузев ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења. 
За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције  
због неизвршења уговорних обавеза. 
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 
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рока отклањања последица тих околности. 
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од уговорних  
страна задржава право да раскине Уговор.  
 
Решавање спорова   

Члан 19. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 
 
Измена и допуна Уговора 

Члан 20. 
Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени  
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), након закључења Уговора о јавној набавци,  
без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се  
вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно  
закљученог Уговора, при чему укупна вредност повећања Уговора не може да буде  
већа од вредности из члана 39. став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник  
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 
 

Рок за завршетак радова се може изузетно продужити на основу образложеног  
писаног захтева Извођача, уз претходну писану сагласност стручног надзора, у случајевима 
који онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а који могу имати за последицу 
стварање додатних трошкова за Извођача, и то:  
  -  прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача; 
  -  елементарних непогода и дејства више силе; 
  -  измене пројектно-техничке документације, по налогу Наручиоца или уз његову 
     сагласност; 
  -  прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 
 

Захтев из става 2. овог члана, Извођач подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од  
дана сазнања за околност и из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре 
истека коначног рока за завршетак радова.  
Уговорени рок за завршетак радова може се продужити, искључиво у форми Анекса 
Уговора. 
 
Остале одредбе 

Члан 21. 
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима (“Службени лист СФРЈ ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 -одлука УСЈ и 57/89,  
„Службени лист СРЈ“, бр. 31/93, „Службени лист СЦГ“, бр. 1/2003-Уставна повеља и „Сл.  
гласник РС“, бр. 18/2020),, Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.  
72/2009 и 81/2009-исп. 64/20110-одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- 
одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019);  као и одредбе  
Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ”, број 18/77), и других важећих прописа  
Републике Србије. 
 

Члан 22. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем бланко соло  
менице за добро извршење посла и полиса осигурања, сходно члану 12. и 13. овог  
уговора. 
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Члан 23. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац  
задржава 4 (четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка. 
 
 
 
за ИЗВОЂАЧА                                                                          за НАРУЧИОЦА 
                                                                             „Инфраструктура железнице Србије“а.д. 
                                                                                      в.д. генералног директора 
 

_______________________                                   ________________________________ 
                                                                                            Др Небојша Шурлан 

Овај модел уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и ако 
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен, 
то ће представљати негативну референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН.  
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у 
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.  
Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане 
Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и 
позивом за подношење понуда. 
 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и 
превод на српски језик, оверен од стране судског тумача.  
Уколико приликом прегледа и оцене понуда наручилац утврди да би део понуде требало да 
буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у коме је дужан да изврши 
превод тог дела понуде.  
У случају спора, релевантна је верзија понуде на српском језику. 
 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
 

Понуду доставити на адресу: „Инфраструктура железнице Србије“ а. д., Сектор за 
набавке и централна стоваришта, главна писарница, канцеларија бр. 102, приземље, 
улаз бр. III, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, са назнаком: ,,Понуда за 
јавну набавку мале вредности радова-санација хидрантске мреже у железничкој 
станици Пожаревац по налогу инспекције, набавка број 7/20- НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
09.06.2020. године до 10.00 часова. 
    
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 

Пожељно је да сва документа,  достављена уз понуду, буду повезана траком и запечаћена, 
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни 
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за 
подношење понуда, односно дана 09.06.2020. године у 10.30 часова, и то на адреси 
Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. Немањина 6, 
канцеларија бр. 101, приземље, улаз бр. III 
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Понуда мора да садржи:  
 

   Образац понуде  
Понуђач је обавезан да достави Образац понуде, попуњен, оверен печатом и потписан од 
стране овлашћеног лица понуђача, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 
понуде наведени.  
 

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

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача и  попуњава табелу 3. - 
Подаци о подизвођачу. У случају подношења понуде са већим бројем подизвођача, табела 
се копира и доставља за сваког подизвођача. 
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде. 
Табелу 4 „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, наведени образац 
се копира у довољном броју примерака, попуњава и доставља за сваког понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди. 
 

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

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

 Образац трошкова понуде, може да достави понуђач.  
Напомена: На основу члана 88. ЗЈН („Сл. гласник Р. Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Уколико  понуђач  као саставни  део  понуде  достави  попуњен и потписан  (од стране  
овлашћеног лица  понуђача) образац  Образац трошкова припреме понуде, сматра се да је 
понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова припреме понуде, а који (Захтев) ће бити 
уважен,  односно наручилац ће бити дужан надокнадити напред наведене трошкове у 
случају обуставе јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тј. наручилац ће 
понуђачу надокнадити трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, 
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
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 Образац изјаве о независној понуди, попуњен и потписан од стране овлашћеног 
лица понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки од чланова групе понуђача. 
 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, са захтеваним доказима из конкурсне документације; 
 

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

 

 Бланко сопствена меница за озбиљност понуде, менично писмо/овлашћење, са 
потврдом о регистрацији менице, картоном депонованих потписа; 
 

 Изјаву о прибављању полисе осигурања; 
 

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

У колико понуђачи подносе заједничку понуду, споразум о заједничком извршењу јавне 
набавке садржаће и податак о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати Модел 
уговора. 
 

Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна. 
 

3. ПАРТИЈЕ 
 

Предметна набавка није обликована по партијама. 
 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: „Инфраструктура 
железнице Србије“ а.д., Сектор за набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 
102, главна писарница, улаз бр. III, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија,  
са назнаком: 
 

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности вредности радова-санација 
хидрантске мреже у железничкој станици Пожаревац по налогу инспекције, набавка 
број 7/20- НЕ ОТВАРАТИ”, или 
 

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности вредности радова-санација 
хидрантске мреже у железничкој станици Пожаревац по налогу инспекције, набавка 
број 7/20- НЕ ОТВАРАТИ”, или 
 

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности радова-санација хидрантске мреже у 
железничкој станици Пожаревац по налогу инспекције, набавка број 7/20- НЕ 
ОТВАРАТИ”, или 
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности радова-санација 
хидрантске мреже у железничкој станици Пожаревац по налогу инспекције, набавка 
број 7/20- НЕ ОТВАРАТИ”. 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи 
на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. 
у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи 
од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то 
податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1.  Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 

Начин и рок плаћања: у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 119/12, 68/15 и 
113/17), одложено, у року од 45 дана од дана пријема окончане ситуације, оверене од 
стране надзорног органа наручиоца.  
 

Понуда понуђача који буде захтевао авансно плаћање, биће оцењена као неприхватљива. 
 

Наручилац за ову јавну набавку тражи као средства финансијског обезбеђења искључиво 
бланко сопствену меницу. 
 

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача. 
 

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. 
 

Окончану ситуацију доставити Наручиоцу, на адресу Немањина 6, Сектор за набавке и 
централна стоваришта, главна писарница, соба 102, приземље, улаз бр. III, уз обавезно 
навођење броја Уговора под којим је заведен код Наручиоца.  
 

9.2.  Рок за извођење радова  
Крајњи рок за извођење радова не може бити дужи од 30 календарских дана, рачунајућу тај 
дан од дана увођења у посао.   
 

9.3. Гарантни рок 
 

Гарантни рок за изведене радове, не може бити краћи од 2 године од дана пријема 
изведених радова. 

Гарантни рок почиње да тече од дана када је записнички констатован квалитативни пријем 
радова. 
 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену је урачуната цена добра и трошкови испоруке до места определења Наручиоца. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима.  
 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

1) Понуђач је дужан да у понуди достави : 
- меницу за озбиљност понуде са назначеним номиналним износом у висини од 5% од 
вредности понуде без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и 
регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 
3/2002, 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011 
и 139/2014 – др. закон), и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења 
Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011 и 80/2015), која мора да 
траје најмање 30 дана дуже од рока важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде 
(Рок важења понуде); 
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 5% од вредности понуде без ПДВ, без 
сагласности понуђача може поднети на наплату уколико понуђач након истека рока за 
подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да потпише или 
благовремено не потпише уговор; 
- текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном меницом; 
Уколико понуђач у понуди не достави текст меничног овлашћења у складу са достављеном 
меницом, понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива; 
- Потврду о регистрацији менице, 
-  Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани потпис и 
печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од 
дана отварања понуда). 
- Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа. 
- У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 
 

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача. 
 

2) Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија се обавезује да у моменту 
закључења уговора  преда наручиоцу меницу за добро извршење посла са назначеним 
номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од 
стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о 
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002, 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 
43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014 – др. закон), и Одлуком НБС о 

ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени 
гласник РС”, бр. 56/2011 и 80/2015), са роком важења најмање 30 дана дуже  од истека рока 
важности уговора; 
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- менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, може 
поднети на наплату без сагласности понуђача у случају неизвршења уговорних обавеза по 
закљученом уговору; 
- текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном меницом; 
- Потврду о регистрацији менице;  
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и 
печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од 
дана закључења уговора). 
 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  
 

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача. 
 
4) Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија се обавезује да у моменту  
примопредаје добaра  преда наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање 
недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности 
Уговора  без ПДВ-а и рoкoм вaжeњe 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг гарантног рока. 
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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" а.д. - Београд, Немањина 6, ПИБ: 
109108420, матични број: 21127094 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  
За корисника бланко, соло менице  

Предајемо вам бланко соло меницу и то, бр. ___________, овлашћујемо „Инфраструктура 
железнице Србије“ а.д. Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ 
1.меница - 5% од вредности понуде без ПДВ-а, односно на износ ______________ динара, у 
сврху гаранције за озбиљност понуде са роком важења 30 дана дуже од предвиђеног рока 
важења понуде. 
Овлашћује се „Инфраструктура железнице Србије“а.д. као Поверилац, да у складу са 
одредбама наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и неопозиво, на 
први позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет рачуна Дужника 
код банке, а у корист рачуна Повериоца - „Инфраструктура железнице Србије“а.д. Београд. 
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату 
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднет 
налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка 
средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног 
Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и истовремено 
изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на 
сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.  
Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених лица за 
заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника, промене 
печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране 
Дужника и других промена од значаја за правни промет.  
 

Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2020. године 

ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________     
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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" а.д. - 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 
7/20. 

Рок важења менице је  до ___________________ године. 
            Овлашћујемо: "Инфраструктура железнице Србије" а.д., 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 
 

     ____________________________ 
                                                                 Потпис овлашћеног лица 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ за отклањање недостатака у 

гарантном року (доставља се умоменту примопредаје радова) 

 

Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2020. године 

ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________     
 
ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ  
 
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платог промета, 
 
ДУЖНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ:_________________________________________ 
_______________________________________________ 
Седиште/адреса: ________________________________ 
Матични број: __________________________________ 
ПИБ:   ________________________________________ 
Текући рачун: __________________________________ 
Код банке: _____________________________________ 
 
И  З  Д  А  Ј  Е  
КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: ______________________________ 
Седиште/адреса: ________________________________________ 
Текући рачун:____________________ 
Матични број: ______________  ПИБ: ______________________ 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  
За корисника бланко, соло менице  

Предајемо Вам бланко соло меницу и то, бр. ___________  , овлашћујемо 
________________________________, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ 

1. меница - 5% од вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ __________ динара, у сврху 
отклањање недостатака у гарантном року  са роком важења 30 дана дуже од уговореног 
гарантног рока. 

Овлашћује се ____________________________ као Поверилац, да у складу са одредбама наведене 

јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и неопозиво, на први позив, без протеста и 

трошкова, вансудски иницира наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна 

Повериоца - ______________________________. 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на 

терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднет налог за наплату 

заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средства на рачуну или због 

обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 

прописима донетим на основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 

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

предмета.  

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

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

статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других 

промена од значаја за правни промет.  

 
Датум издавања овлашћења                                 Дужник – издавалац менице                                                                                     

 
____________________________ 

                                                        Потпис овлашћеног лица 
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5) Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 8 (осам) 
дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања за објекат у 
изградњи, полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова и полису осигурања 
запослених на градилишту од последица несрећног случаја, у свему према важећим 
законским прописима.  
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 
„Инфраструктура железнице Србије“ а. д., Сектор за набавке и централна стоваришта, 
главна писарница, канцеларија бр. 102, приземље, улаз. бр. III, Ул. Немањина 6, 11000 
Београд, Република Србија,  електронске поште на e-mail nabavkе.infra@srbrail.rs, 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници.  
 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 7/20“. 
 

14. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуде, дужан је да продужи рок за подношење понуде и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуде.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
ЗЈН,  и то:  

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

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 
17. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

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

набавке после доношења одлуке о додели уговора о чему може поднети писмени захтев 

наручиоцу.  
  

Наручилац је дужан да понуђачу омогући увид у документацију и копирање 

документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана 

пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. и 15. 

ЗЈН. 
 

18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ 
УГОВОРИМА  
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:  
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;  

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 може 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, пре објављивања 
позива за подношење понуда.  
 

Доказ може бити:  
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  
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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) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.  

8) 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 правоснажну судску одлуку или коначну одлуку 
другог надлежног органа, које се односе на поступак који је спровео, или уговор који је 
закључио и други наручилац, ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
 
19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  
 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року 
од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  
Понуђач којем је уговор додељен у обавези је да достави наручиоцу потписане примерке 
уговора у року од најдуже 3 (три) дана од дана пријема уговора. 
 
20. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА  

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, 

сходно члану 115. став 1. ЗЈН.   

Наручилац може дозволити измене током трајања уговора, на основу образложеног 

писаног захтева Извођача, из разлога на које Извођач није могао утицати, сходно члану 

115. став 2. ЗЈН.   
 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које 
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-
mail: nabavke.infra@srbrail.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
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обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од 
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 
у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

     7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
    елементе:  
(1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2)  да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
      садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
      реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши 
      увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране 
      Министарства 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“ а.д.; јавна набавка број 7/20;  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
     извршена уплата таксе;  

        (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
    банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
    таксе наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
    за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
    извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за 
    подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
    припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
    (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
    социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
    потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 
    права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 
    складу са ЗЈН и другим прописом. 
 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  


