
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 92/18  1/55 

  

 

 

 

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: 24/2018-2189 
Датум:14.09.2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ 
ПО НАЛОГУ ИНСПЕКЦИЈЕ 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, БР. 92/18 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Београд, септембар  2018. године 
 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 92/18  2/55 

  

 

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 -
11/18, деловодни број 1/2018-2638 од 12.09.2018. год., и Решења о образовању комисије, 
деловодни број 1/2018-2638/1 од 12.09.2018.год., припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности радова - одржавање објеката 
високоградње по налогу инспекције, набавка број 92/18 

 

Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III 
Врста, техничке спецификације, опис радова, 
квалитет, гарантни рок, рок извођења радова 

4 

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

12 

V Критеријуми за доделу уговора 16 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 16 

VII Модел уговора 37 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 46 

 

 
Конкурсна документација садржи укупно 55 страна. 
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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 на одржавању објеката високоградње 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. 92/18 су радови на одржавању објеката високоградње по 
налогу инспекције. 
 

Шифра из ОРН  

45260000 –Радови на крову и други посебни грађевински радови. 

2. Партије:  
 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.infrazs.rs/
http://www.infrazs.rs/


Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 92/18  4/55 

  

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, ОПИС РАДОВА, РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

Санација фасаде на објекту станичне зграде у железничкој станици Лозница 
 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 

Објекат: Станична зграда 

Локација: Комплекс Железничке станице Ћићевац 
КО Ћићевац 

Инвеститор: „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. 
 
ЛОКАЦИЈА  

Станична зграда лоцирана је у комплексу Железничке станице Ћићевац и налази се у km 
171+600 магистралне пруге бр. 102: Београд -  Младеновац – Лапово – Ниш – Прешево –
државна граница – (Табановце). Станица има 5 колосека. 
 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Станична зграда у Ћићевцу је грађена 1920. године и налази се у Улици Владимира 
Роловића 4 у Ћићевцу.  
 

Објекат је спратности По+П+1+Птк. Зграда је зидана у систему масивних конструктивних 
зидова од пуне опеке старог формата. Конструктивни елементи објекта су у добром стању. 
На носећим зидовима и темељима нема видљивих знакова оштећења.  
 

У основи је површине P=125m2. У приземљу су канцеларије шефа станице, отправника 
возова, путничка благајна, чекаоница и улаз на спрат. На спрату је стамбени простор. Излаз 
на таван је изнад степенишног простора, са димензијама отвора око 80х60cm. Тавански 
простор користе голубови и инсекти, те је исти неподобан за коришћење. 
 

Кров је класичан дрвени на две воде, покривен фалцованим црепом. Видљиви делови 
кровне конструкције су у лошем стању. Кровни покривач читавог објекта је је у лошем стању 
и склон је паду. Спољни делови два димњака су у лошем стању и склони су урушавању. 
Услед оштећења крова, долази до значајног прокишњава. 
 

Хоризонтални олуци постоје, али су запушени, а доњи делови вертикалних олука недостају 
тако да се атмосферска вода не усмерава адекватно од објекта.  
 

Фасада је значајно оштећена, на деловима огуљена до опеке, склона урушавању. Малтер на 
фасади је делимично отпао. Oбјекат има соклу у виду камена до висине од 60cm. Фасадна 
столарија је углавном као и фасада у лошем стању. 
 

Чекаоница је запуштена и неодржавана, са видљивим траговима смећа и фекалија. 
 

У објекту не постоји санитарни чвор, нити станични тоалет. Вода је спроведена до 
службених станова, а канцеларија отправника возова је опремљена точећом батеријом. 
Фекална канализација се одводи у септичку јаму у непосредној близини објекта.  
 

Громобранска инсталација не постоји.  
 

Електро инсталације су дотрајале, али функционишу сходно тренутним потребама. 
 

Грејање је на струју. 
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У целости објекат је у веома лошем стању. 
 

РАДОВИ ПРЕДВИЂЕНИ САНАЦИЈОМ 
 

Пре свих грађевинских радова обавезно је да се изврши чишћење, дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација таванског простора. 
 

Потребно је у заменити дотрајалу кровну кровну конструкцију и то у свему према постојећем 
стању. Уместо подашчавања поставити ОСБ плоче и заштитну фолију. 
   
  Радити и замену  хоризонталних и вертикалних олука. 
   
  Предвиђа се замена постојећих таванских прозора и уградња недостајућих. 
 

  Потребно је да се објекат обезбеди громобранском инсталацијом. 
 

ПРЕДМЕР РАДОВА 
 

Р. 
броj 

Позиција радова 
Јед. 
мере 

Количина 

      I РАДОВИ РУШЕЊA И ДЕМОНТАЖE 

1 

Напомена: 
У јединичне цене демонтаже и рушења урачунати изношење 
шута са објекта, утовар у камионе, транспорт до градске 
депоније и истовар. 
 У јединичне цене урачунати сва потребна подупирања, 
осигурања конструкције као и потребну скелу (ако је 
потребна), да се несметано и безбедно могу изводити 
радови. 

    

1,1 

Скидање кровног покривача од фалцованог црепа. 
Фалцован цреп демонтирати, одбацити, шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на депонију.                                                                                                           
Обрачун по m² косе површине. 

m² 162,00 

1,2 

Скидање грбина и слемена 
Грбине и слемена демонтирати, одбацити, шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију                                                                              
Обрачун по m¹ грбина и слемена                        

m' 13,00 

1,3 

Демонтажа лимених опшивки димњачких вертикала и 
осталих поцинкованих елемената кровне конструкције. 
Лимене опшивке скинути са крова на безбедан начин. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на 
градску депонију.  
Обрачун по m¹ опшивке. 

m' 2,60 

1,4 

Демонтажа лимених хоризонталних висећих олука. 
Лимене олуке скинути са крова на безбедан начин. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести градску 
депонију.  
Обрачун по m¹ олука. 

m' 26,00 

1,5 

Демонтажа лимених вертикалних висећих олука. Лимене 
олуке скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести градску депонију. 
Обрачун по m¹ олука. 

m' 44,00 
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1,6 

Скидање кровних летви. 
Скинуте летве утоварити у камион и одвести на привремену 
депонију коју одреди инвеститор.       
 Обрачун по m² летвисане површине. 

m² 162,00 

1,7 

Преглед и демонтажа дотрајалих и оштећених елемената 
дрвене кровне конструкције 
Извршити преглед и одредити елементе за замену. 
Извршити пажљиво демонтажу дотрајалих елемената 
кровне конструкције. Од суве четинарске грађе по узору на 
демонтиране елементе обрадити нове и уградити их са свим 
потребним везама. у цену улазе и подупирања и 
обезбеђења.                                                                                                                          
Обрачун по m² хоризонталне површине крова 40% замене. 

 
m² 

125,00 

1,8 

Пажљива демонтажа прозора заједно са штоком. 
Демонтиране прозоре склопити утоварити у камион и 
одвести на депонију коју одреди инвеститор.                              
Обрачун по комаду врата. 

kom 6,00 

1,9 

Делимично обијање малтера са унутрашњих зидова. 
Обити малтер и кланфама очистити спојнице до дубине 
2cm, а површину опеке очистити челичним четкама и опрати 
зидове водом.  
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на 
градску депонију.                                                                   
Обрачун по m2 зида. 

m2 20,00 

1,11 

Обијање подних терацо плочица заједно са малтером.                                                                             
Обити малтер и кланфама очистити спојнице до дубине 
2cm, а површину опеке очистити челичним четкама.  
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на 
градску депонију.                                                              
Обрачун пo m2 зида. 

m2 25,00 

1,12 

Обијање малтера са плафона са плафонском 
конструкцијом од трске и летви. Обити малтер шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на 
градску депонију.  
Обрачун по m2плафона. 

m2 50,00 

     II ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

2,1 

Набавка материјала и малтерисање унутрашњих зидова 
и плафона продужним малтером 1:3:9 у два слоја. Први 
слој дебљине 1.5cm радити од грубог несејаног малтера, а 
други слој дебљине 0.5cm од просејаног малтера. Пре 
малтерисања површине површине очистити, опрати и 
прскати цементним млеком. Обрачун пo m2 омалтерисане 
површине са свим потребним предрадњама. 

m2 50,00 

2,2 

Набавка материјала и презиђивање димњака пуном 
опеком.                                                                                                      
Опеку зидати у продужном малтеру размере 1:2:6.  
Обрачун по m3. 

m3 2,00 

      III ТЕСАРСКИ РАДОВИ 
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3,1 

Монтажа елемената дрвене кровне конструкције.                                                                        
Израда двоводне кровне конструкције од суве чамове грађе 
по узору на демонтиране елементе обрадити нове и 
уградити их са свим потребним везама. У цену улазе и 
подупирања и обезбеђења. На местима ослонаца дрвених 
греда поставити слој Крабероида и греде анкеровати. 
Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и 
ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и свега 
потребног. 
Обрачун по m² хоризонталне површине крова. 

m² 125,00 

3,2 

Летвисање крова са постављањем подлетве на размаку за 
покривање крова фалцованим црепом. Летвисање извести 
сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне 
дужине. 
Обрачун по m² мерено по косини крова. 

m² 125,00 

3,3 
Подашчавање                                                       
Подашчавање извести ОСБ плочама 11mm 
Обрачун по m² мерено по косини крова. 

m² 162,00 

3,4 

Заштитни премаз дрвених елемената кровне конструкције и 
спољних делова градје крова. Дрвене елементе конструкције 
крова заштити од инсеката, алги, гљивица и труљења са два 
до три премаза, хемијским средством. 
Обрачун по m² косе површине крова. 

m² 162,00 

3,5 

Набавка и постављање тер хартије.                               
Постављање слоја тер папира са преклапањем на косом 
делу крова.                                                                                          
Обрачун по m² постављене површине. 

m² 162,00 

    IV  KРOВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

4,1 

Набавка материјала и монтажа фалцованог црепа. 
Покривање извршити у свему према постојећем. Цреп мора 
бити раван, неоштећен и квалитетан.  
Обрачун по m² постављене површине. 

m² 162,00 

4,2 
Набавка материјала и монтажа слемена кровног 
покривача од црепа                                                                                  
Обрачун по m¹ слемена. 

m¹ 13,00 

   V  PVC  СТОЛАРИЈА 

5 

PVC прозори су од усвојених типских петокоморних 
профила са унутрашњим ојачањем од челика, са термичком 
испуном и прекидом хладног моста. Према величини крила 
одредити број шарки и носивост. PVC профили не смеју бити 
рециклирани и не смеју садржати олово. У оквиру ове 
позиције предвидети и уградњу потпрозорске даске.                                                                
Обрачун по комаду.     

5,1 PVC прозори димензија 120/120 poz 1 kom 2,00 

5,2 PVC прозори димензија 60/40 poz 2 kom 4,00 

VI ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
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6,1 

Набавка материјала израда и монтажа висећих 
хоризонталних олука од поцинкованог лима, дебљине 
0,60mm.                                                                                       
Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним 
размаком 3cm и лево олетовати калајем од најмање 40% 
Обрачун по m' висећег олука. 

m' 26,00 

6,2 

Набавка материјала израда и монтажа вертикалних 
олучних поцинкованих цеви, пресека дебљине 0,60mm.                                                                                                               
Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 
50mm и да се залетују калајем од најмање 40%. 
Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку 
од 200cm. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви 
морају бити удаљене од зида минимум 20mm. Обрачун по m' 
олучне цеви. 

m' 44,00 

6,3 
Набавка материјала израда и монтажа ветар лајсни од 
поцинкованог лима, пресека дебљине 0,60mm                                                           
Обрачун по m' лајсне. 

m' 25,00 

6,4 
Набавка материјала и израда опшивки око димњака, 
пресека дебљине 0,60mm. 
Обрачун по комаду. 

kom 2,00 

6,5 
Набавка материјала и уградња 2 реда снегобрана. 
Обрачун по комаду постављеног снегобрана. 

kom 104,00 

VII  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

7,1 

Набавка материјала и поплочавање подова 
противклизном подном керамиком "Прве" класе d=1,2cm на 
лепку, у слогу по избору Инвеститора, са заливањем фуга 
цементним млеком.  
Обрачун по m² са подлогом у коју се полажу.  

m2 25,00 

7,2 

Набавка материјала и постављање подне сокле од 
керамике у цементном малтеру истог квалитета као подна и 
са распоредом фуга као на поду. Обрачун по m1 за соклу 
висине h=20cm сокла (свуда где нема на зидовима) 

m1 25,00 

VIII  МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

8,1 

Набавка материјала и бојење зидова полудисперзионом 
бојом у тону по избору инвеститора два пута. Пре бојења 
зидове глетовати до потпуно равне површине масом за 
глетовање.                                                                                  
Обрачун по m² са помоћном скелом.  

m2 250,00 

8,2 

Набавка материјала и бојење плафона полудисперзионом 
бојом у тону по избору инвеститора два пута. Пре бојења 
зидове глетовати до потпуно равне површине масом за 
глетовање.                                                                      
Обрачун по m² са помоћном скелом.  

m2 110,00 

8,3 
Набавка материјала и бојење фасадних врата и прозора, 
шалтер благајне и клупа са свим потребним предрадњама.                                                                                     
Обрачун по m2.  

m2 30,00 

8,4 
Набавка материјала и бојење металних решетки прозора 
и врата бојом за метал са свим потребним предрадњама. 
Обрачун по m2.  

m2 15,00 
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8,5 

Замена равног стакла врата и прозора, са скидањем 
постојећег стакла и чишћењем фалца од кита.                               
Стакло мора бити равно, без таласа, мехурића и оштећења. 
Стакло је мање за 2-3mm од фалца да не би пуцало. Стакло 
причврстити и заптити одговарајућим китом. Дебљина 
стакла је 4mm.                                                                           
Обрачун пo m2 стакла. 

m2 10,00 

IX  ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

9,1 
Набавка и мoнтaжa Fe/Zn траке грoмoбрaнa.                                                          
Обрачун пo m1. 

m1 120,00 

X  РАДОВИ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ 

10,1 

Изношење голубљег и осталог отпада, дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација таванског простора у површини 
од 125m2.  
Обрачун паушално. 

pauš 1,00 
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Квалитет 
Радови се изводе у складу са важећим техничким прописима, стандардима и нормативима и 
техничким спецификацијама Наручиоца. 
 

Контрола квалитета – квалитативни пријем 
Обавезно је вршење стручног надзора над извођењем радова, вођење градилишне 
документације. 

Квалитет уграђеног материјала се доказује одговарајућим атестима. 
 

Гаранција 
Гарантни рок за изведене радове,  не може бити краћи од 2 године од дана пријема 
изведених радова, а безбедност и стабилност објекта 10 година. 

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

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

Начин и место извођења радова 
Радови се изводе на локацији:  Железничка станица у Ћићевцу. 
 

Обилазак локације 
Потенцијални понуђачи су обавезни да обиђу локацију, уз претходну најаву, особа за контакт 
Антонио Филиповић, телефон 064 639 19 90. Доказ о обиласку локације је попуњен и оверен 
образац 9 из конкурсне документације. 
  

Особа за контакт, за техничка питања Катарина Малчевић, Сектор за грађевинске послове, 
телефон 064 807 29 50. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 и 76. 
ЗАКОНА  О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

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: 

 

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. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 
документацијом, са приложеним:  

 

Да располаже неопходним пословним 
капацитетом, да је у претходне три 
календарске године (2015, 2016. и 
2017.)  изводио исте или сличне 
радове у истом или сличном обиму на 
најмање три јавна објеката  

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

Р. бр. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 

4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом 

 
 

2. 

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

3. 

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

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да 
нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења 
понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
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Да понуђач поседује неоходан 
кадровски капацитет за извршење 
јавне набавке, односно да понуђач има 
стално запослено високообразовано 
стручно лице/а и/или планира 
ангажовање одговорних лица која ће 
решењем бити именована за извођење 
радова, и која поседују адекватну 
лиценцу, и то:  
најмање једног инжењера са лиценцом 
400 (одговорни извођач радова 
објеката високоградње и унутрашњих 
инсталација водовода и канализације) 
или 410 (одговорни извођач радова 
грађевинских конструкција и 
грађевинско - занатских радова на 
објектима високоградње, нискоградње 
и хидроградње) или 411 (одговорни 
извођач радова грађевинских 
конструкција и грађевинско - занатских 
радова на објектима високоградње). 

 

 -потписане и оверене потврде 
наручилаца о изведеним радовима са  

фотокопијама оверених окончаних 

ситуација;   
- копија личне лиценце и потврда ИКС о 

важењу исте; 
-фотокопија пријаве - одјаве на 

обавезно социјално осигурање издате 
од надлежног Фонда ПИО (образац М 
(или М3А)(за лица у радном односу), 

односно 
- фотокопија важећег уговора о 

ангажовању (за лица ангажована 
према члановима 197-202. Закона о 

раду), који мора бити важећи до краја 
планираног периода извођења радова. 
Напомена: Радно ангажовање, 
односно ангажовање у складу са 
законом у наведеном смислу, мора 
постојати у тренутку подношења 
понуде, а о свакој накнадној промени у 
смислу престанка ангажовања, 
понуђач мора без одлагања 
обавестити наручиоца. 
Понуђач је дужан да обезбеди 
кадровски капацитет за све време 
трајања уговора о јавној набавци. 
Нису прихватљиви уговори који не 
садрже датум закључења и сваки 
запослени односно радно ангажовани у 
тренутку подношеа понуде мора 
имати пореску пријави,  фотокопију 
МА образаца или другог одговарајућег 
обрасца у складу са Законом о раду. 

 

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.  
 

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

  У прилогу Изјаве, понуђач  доставља: потписане и оверене потврде наручилаца о 
изведеним радовима са  фотокопијама оверених окончаних ситуација;  копије личних 
лиценци 400 или 410 или 411 и потврдом ИКС о важењу истих; фотокопија пријаве - одјаве 
на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А)(за 
лица у радном односу), односно, фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица 
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ангажована 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 и оверена печатом.  
 

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

Наручилац 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 да од понуђача затражи 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 
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осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више зaконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

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

 

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

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

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

 

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. 
 

 

http://www.apr.gov.rs/
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

1. 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 истом најнижом 
понуђеном ценом  
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио 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 
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 
 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
 

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)  Образац потврде о неопходном пословном капацитету 
8)  Изјава о одговорном извођачу радова, који ће ршењем бити именован за извршење јавне 
     набавке бр 92/18 
9)  Изјава понуђача о обиласку и прегледу објекта и упозбнавању са условима за извођење 
     радова.  
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Образац 1 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ______ од ________ за јавну набавку мале вредности радова - одржавање 
објеката високоградње по налогу инспекције, набавка бр. 92/18 
 

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

 
1) 

Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
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 

 

 

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

1) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
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 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 
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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 - одржавање објеката високоградње по налогу 
инспекције 

 
Укупна цена, динара,  без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена, динара,  са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
 

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

 

Рок за извођење радова         
/максимално 30 календарских дана од 
дана увођења у посао/ 

_________ календарских дана 
 

 

Рок важења понуде 
/од дана отварања понуда,  
минимум 30 дана/ 
 

 
________дана 

 

 
 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М.П.  
_____________________________   ________________________________ 

 
 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 
су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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Образац  2 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

за јавну набавку радова - одржавање објеката високоградње по налогу инспекције, 
набавка бр. 92/18 

 

Р. 
броj 

Позиција радова 
Јед. 
мере 

Количина 

Цена по 
јед. 

мере 
(дин.) 

Укупна цена 
(дин.) 

1 2 3 4 5 6(4х5) 

      I РАДОВИ РУШЕЊA И ДЕМОНТАЖE 

1 

Напомена: 
У јединичне цене демонтаже и рушења 
урачунати изношење шута са објекта, 
утовар у камионе, транспорт до градске 
депоније и истовар. 
У јединичне цене урачунати сва 
потребна подупирања, осигурања 
конструкције као и потребну скелу (ако 
је потребна), да се несметано и 
безбедно могу изводити радови. 

        

1,1 

Скидање кровног покривача од 
фалцованог црепа. Фалцован цреп 
демонтирати, одбацити, шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести 
на депонију.                                                
Обрачун по m² косе површине. 

m² 162,00     

1,2 

Скидање грбина и слемена                                           
Грбине и слемена демонтирати, 
одбацити, шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на 
градску депонију                                                                              
Обрачун по m¹ грбина и слемена                        

m' 13,00     

1,3 

Демонтажа лимених опшивки 
димњачких вертикала и осталих 
поцинкованих елемената кровне 
конструкције. Лимене опшивке скинути 
са крова на безбедан начин. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион 
и одвести на градску депонију.  
Обрачун по m¹ опшивке. 

m' 2,60     

1,4 

Демонтажа лимених хоризонталних 
висећих олука. Лимене олуке скинути 
са крова на безбедан начин. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион 
и одвести градску депонију.  
Обрачун по m¹ олука. 

m' 26,00     
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1,5 

Демонтажа лимених вертикалних 
висећих олука. Лимене олуке скинути 
са крова на безбедан начин. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион 
и одвести градску депонију.  
Обрачун по m¹ олука. 

m' 44,00     

1,6 

Скидање кровних летви.                                                                                      
Скинуте летве утоварити у камион и 
одвести на привремену депонију коју 
одреди инвеститор.        
Обрачун по m² летвисане површине. 

m² 162,00     

1,7 

Преглед и демонтажа дотрајалих и 
оштећених елемената дрвене кровне 
конструкције                                          
Извршити преглед и одредити елементе 
за замену. Извршити пажљиво 
демонтажу дотрајалих елемената 
кровне конструкције. Од суве 
четинарске грађе по узору на 
демонтиране елементе обрадити нове и 
уградити их са свим потребним везама. 
у цену улазе и подупирања и 
обезбеђења.                                                                                                                          
Обрачун по m² хоризонталне површине 
крова 40% замене. 

 
m² 

125,00     

1,8 

Пажљива демонтажа прозора заједно 
са штоком. Демонтиране прозоре 
склопити утоварити у камион и одвести 
на депонију коју одреди инвеститор.                              
Обрачун по комаду врата. 

kom 6,00     

1,9 

Делимично обијање малтера са 
унутрашњих зидова. Обити малтер и 
кланфама очистити спојнице до дубине 
2cm, а површину опеке очистити 
челичним четкама и опрати зидове 
водом. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на 
градску депонију.                                                                  
Обрачун по m2 зида. 

m2 20,00     

1,11 

Обијање подних терацо плочица 
заједно са малтером.                                                                             
Обити малтер и кланфама очистити 
спојнице до дубине 2cm, а површину 
опеке очистити челичним четкама. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион 
и одвести на градску депонију.                                                             
Обрачун пo m2 зида. 

m2 25,00     

1,12 

Обијање малтера са плафона са 
плафонском конструкцијом од трске 
и летви. Обити малтер шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести 
на градску депонију.  

m2 50,00     



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 92/18  24/55 

  

 

Обрачун по m2 плафона. 

УКУПНO РАДОВИ РУШЕЊA И ДЕМОНТАЖE:   

     II ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

2,1 

Набавка материјала и малтерисање 
унутрашњих зидова и плафона 
продужним малтером 1:3:9 у два 
слоја. Први слој дебљине 1.5cm радити 
од грубог несејаног малтера, а други 
слој дебљине 0.5cm од просејаног 
малтера. Пре малтерисања површине 
површине очистити, опрати и прскати 
цементним млеком.  
Обрачун пo m2 омалтерисане површине 
са свим потребним предрадњама. 

m2 50,00     

2,2 

Набавка материјала и презиђивање 
димњака пуном опеком.                                                                                                      
Опеку зидати у продужном малтеру 
размере 1:2:6.  
Обрачун по m3. 

m3 2,00     

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:   

      III ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

3,1 

Монтажа елемената дрвене кровне 
конструкције.                                                                        
Израда двоводне кровне конструкције 
од суве чамове грађе по узору на 
демонтиране елементе обрадити нове и 
уградити их са свим потребним везама. 
У цену улазе и подупирања и 
обезбеђења. На местима ослонаца 
дрвених греда поставити слој 
Крабероида и греде 
анкеровати.Урадити све прописане 
тесарске везе кровних елемената и 
ојачања од флах гвожђа, котви, 
завртњева, кламфи и свега потребног. 
Обрачун по m² хоризонталне површине 
крова. 

m² 125,00     

3,2 

Летвисање крова са постављањем 
подлетве на размаку за покривање 
крова фалцованим црепом. Летвисање 
извести сувим, правим и квалитетним 
јеловим летвама, оптималне дужине. 
Обрачун по m² мерено по косини крова. 

m² 125,00     

3,3 

Подашчавање                                                       
Подашчавање извести ОСБ 
плочама11mm 
Обрачун по m² мерено по косини крова. 

m² 162,00     
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3,4 

Заштитни премаз дрвених елемената 
кровне конструкције и спољних делова 
градје крова. Дрвене елементе 
конструкције крова заштити од 
инсеката, алги, гљивица и труљења са 
два до три премаза, хемијским 
средством. 
Обрачун по m² косе површине крова. 

m² 162,00     

3,5 

Набавка и постављање тер хартије.                              
Постављање слоја тер папира са 
преклапањем на косом делу крова.  
Обрачун по m² постављене површине. 

m² 162,00     

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:   

    IV  KРOВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

4,1 

Набавка материјала и монтажа 
фалцованог црепа. Покривање 
извршити у свему према постојећем. 
Цреп мора бити раван, неоштећен и 
квалитетан.  
Обрачун по m² постављене површине. 

m² 162,00     

4,2 
Набавка материјала и монтажа 
слемена кровног покривача од црепа.  
Обрачун по m¹ слемена. 

m¹ 13,00     

УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:   

   V  PVC  СТОЛАРИЈА 

5 

PVC прозори су од усвојених типских 
петокоморних профила са унутрашњим 
ојачањем од челика, са термичком 
испуном и прекидом хладног моста. 
Према величини крила одредити број 
шарки и носивост. PVC профили не 
смеју бити рециклирани и не смеју 
садржати олово. У оквиру ове позиције 
предвидети и уградњу потпрозорске 
даске.                                                                
Обрачун по комаду.       

  

5,1 PVC прозори димензија 120/120 poz 1 kom 2,00     

5,2 PVC прозори димензија 60/40 poz 2 kom 4,00     

УКУПНO PVC СТОЛАРИЈА:   

VI ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

6,1 

Набавка материјала израда и 
монтажа висећих хоризонталних 
олука од поцинкованог лима, 
дебљине 0,60mm.                                           
Олуке спајати нитнама, једноредно са 
максималним размаком 3cm и лево 
олетовати калајем од најмање 40% 
Обрачун по m' висећег олука. 

m' 26,00     
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6,2 

Набавка материјала израда и 
монтажа вертикалних олучних 
поцинкованих цеви, пресека 
дебљине 0,60mm.                                                                                                               
Делови олучних цеви морају да улазе 
један у други минимум 50mm и да се 
залетују калајем од најмање 40%. 
Поцинковане обујмице са држачима 
поставити на размаку од 200cm. Преко 
обујмица поставити украсну траку. Цеви 
морају бити удаљене од зида минимум 
20mm.  
Обрачун по m' олучне цеви. 

m' 44,00     

6,3 

Набавка материјала израда и 
монтажа ветар лајсни од поцинкованог 
лима, пресека дебљине 0,60mm                                                           
Обрачун по m' лајсне. 

m' 25,00     

6,4 

Набавка материјала и израда 
опшивки око димњака, пресека 
дебљине 0,60mm.                                                                          
Обрачун по комаду. 

kom 2,00     

6,5 

Набавка материјала и уградња 2 реда 
снегобрана. 
Обрачун по комаду постављеног 
снегобрана. 

kom 104,00     

УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:   

VII  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

7,1 

Набавка материјала и поплочавање 
подова противклизном подном 
керамиком "Прве" класе d=1,2cm на 
лепку, у слогу по избору Инвеститора, 
са заливањем фуга цементним млеком. 
Обрачун по m² са подлогом у коју се 
полажу.  

m2 25,00     

7,2 

Набавка материјала и постављање 
подне сокле од керамике у цементном 
малтеру истог квалитета као подна и са 
распоредом фуга као на поду. Обрачун 
по m1 за соклу висине h=20cm сокла 
(свуда где нема на зидовима) 

m1 25,00     

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:   

VIII  МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

8,1 

Набавка материјала и бојење зидова 
полудисперзионом бојом у тону по 
избору инвеститора два пута. Пре 
бојења зидове глетовати до потпуно 
равне површине масом за глетовање.                                                                                  
Обрачун по m² са помоћном скелом.  

m2 250,00     
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8,2 

Набавка материјала и бојење 
плафона полудисперзионом бојом у 
тону по избору инвеститора два пута. 
Пре бојења зидове глетовати до 
потпуно равне површине масом за 
глетовање.                                                                     
Обрачун по m² са помоћном скелом.  

m2 110,00     

8,3 

Набавка материјала и бојење 
фасадних врата и прозора, шалтер 
благајне и клупа са свим потребним 
предрадњама.                                                                                     
Обрачун по m2.  

m2 30,00     

8,4 

Набавка материјала и бојење 
металних решетки прозора и врата 
бојом за метал са свим потребним 
предрадњама. Обрачун по m2.  

m2 15,00     

8,5 

Замена равног стакла врата и 
прозора, са скидањем постојећег 
стакла и чишћењем фалца од кита.                               
Стакло мора бити равно, без таласа, 
мехурића и оштећења. Стакло је мање 
за 2-3mm од фалца да не би пуцало. 
Стакло причврстити и заптити 
одговарајућим китом.  
Дебљина стакла је 4mm.                                                                          
Обрачун пo m2 стакла. 

m2 10,00     

УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:   

IX  ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

9,1 
Набавка и мoнтaжa Fe/Zn траке 
грoмoбрaнa.                                                         
Обрачун пo m1. 

m1 120,00     

УКУПНО  ЕЛЕКТРО РАДОВИ:   

X  РАДОВИ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ 

10,1 

Изношење голубљег и осталог отпада, 
дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација таванског простора у 
површини од 125m2. Обрачун 
паушално. 

pauš 1,00     

УКУПНО  РАДОВИ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ:   
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Р  Е  К  А  П  И  Т  У  Л  А  Ц  И  Ј  А: 
 

ВРСТА РАДОВА 
ВРЕДНОСТ, ДИНАРА, 

БЕЗ ПДВ-А 

 I РАДОВИ РУШЕЊA И ДЕМОНТАЖE  

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ  

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ  

IV  KРOВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ  

 V  PVC  СТОЛАРИЈА  

VI ЛИМАРСКИ РАДОВИ  

VII  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  

VIII  МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ  

IX  ЕЛЕКТРО РАДОВИ  

X РАДОВИ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ  

 
 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

    

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 

 у колону 5. уписати јединичну  цену без ПДВ-а,  

 у колону 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а. 
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Образац 3 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

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

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

 

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

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
 
 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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Образац 4 

 
 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке мале вредности радова - одржавање објеката високоградње по налогу 
инспекције, набавка број 92/18,  поднео независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: 

 
М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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

 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 92/18  31/55 

  

 

Образац 5 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА 

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

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  
______________________________________________________________________________
(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности радова - одржавање 
објеката високоградње по налогу инспекције, набавка број 92/18, испуњава све услове 
из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

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

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
- да располаже неопходним пословним капацитетом 
- да располаже неопходним кадровским капацитетом. 
 

 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 

 

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

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  
______________________________________________________________________________
(навести назив подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности радова - 
одржавање објеката високоградње по налогу инспекције, набавка број 92/18, испуњава 
све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

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

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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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: ____________2018. године 

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

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платог промета, 
 

ДУЖНИК: __________________________________________________________ 
Седиште:  ___________________________________________________________ 
Матични број: _______________________________________________________ 
ПИБ: _______________________________________________________________ 
Текући рачун: _______________________________________________________ 
Код банке:  __________________________________________________________ 
 

ИЗДАЈЕ  
                                           МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  
                                ЗА КОРИСНИКА СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ  
 

КОРИСНИК: "Инфраструктура железнице Србије" 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 
92/18. 

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 
 

М.П.     ____________________________ 
                                                                 Потпис овлашћеног лица 
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Образац  7 

ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ   
Наручилац:_____________________________________________  
Седиште:_______________________________________________  
Улица и број:___________________________________________  
Телефон :_____________________________________________  
Матични број:__________________________________________  
ПИБ:__________________________________________________  
 

У складу члана 77. став 2. тачка 2.1. Закона о јавним набавкама издаје 
 

ПОТВРДУ 
 

којом потврђује да је Извођач_____________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

                                      (назив и адреса  Извођача) 
у претходне 3 (три) године  (2015, 2016. и 2017. год.) наручиоцу извео радове (навести 
врсту радова) _______________________________________________________________ 
 

у укупној вредности, без ПДВ-а: 
______________________________________________________________________________ 
 (уписати фактурисани износ изведених радова бројкама и словима), и то: 
 

2015 2016. 2017. 
Вредност радова 

без ПДВ-а 
Вредност радова 

без ПДВ-а 
Вредност радова 

без ПДВ-а 

   

 

УКУПНО ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ 
 

 
Потврда се издаје на захтев Извођача 
_______________________________________________________________ 
ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности, за доделу уговора о јавној набавци 
радова - одржавање објеката високоградње по налогу инспекције, набавка број 92/18, 
за потребе »Инфраструктура железнице Србије» ад, и у друге сврхе се не може користити. 
 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 
 

                                                                                              Овлашћено лице: 
                                    
                                                                       М.П. 
      У___________________                                        ______________________                                                     
      Дана________________ 
 
НАПОМЕНА:Потврда се доставља на обрасцу из конкурсне документације или обрасцу који 
садржи све елементе обрасца из конкурсне документације; 
Образац потврде умножити у потребном броју примерака. 
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Образац 8 

 
ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 92/18, ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ 
ПО НАЛОГУ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 
Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи бити Решењем именовани за 
извођење радова, одржавање објеката високоградње по налогу инспекције, набавка број 
92/18 
  

Бр. Име и презиме 
Број 

лиценце 

Назив привредног субјекта 
који ангажује одговорног 

извођача: 

Основ 
ангажовања: 

1. Запослен код       
понуђача 

2. Ангажован 
уговором 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

 

 

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или 
са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице 
носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 

Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако што се за запослене 
уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.  

 

Датум:    _______________           Потпис овлашћеног 
                                                                                                                    лица 

М.П. 
                                                                                                         ________________ 

       

                 

___________________________ 
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Образац 9 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ И ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА И УПОЗНАВАЊУ СА 
УСЛОВИМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 

 
Изјављујемо да смо дана __________ 2018. год. посетили локацију, прегледали објекат и 
стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде за набавку радова -
одржавање објеката високоградње по налогу инспекције, набавка број 92/18.  
 
Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима за извођење радова и да они, сада 
видљиви, не могу бити основ за било какве промене у цени. 
 

 

 

Датум:_____________                                         
                                                                                                      Име и презиме овлашћеног 
                                                                                                                           лица 
 
                                                                                         _______________________________ 
  
                                                                                         _______________________________ 
                                                                                                      Потпис овлашћеног лица 
 М.П. (понуђача) 
 
 
 
 
За Наручиоца потврђујемо да је  
___________________________________________________________________________ 
(име и презиме представника понуђача) 
дана ___________________године обишао предметну локацију. 
 
 
                         __________________________ 
                                                                                                                     За Наручиоца 
 
 
 
Напомена:  
За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан групе понуђача. 
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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 - одржавање објеката високоградње 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 вршилац дужности  генералног директора  Др 
Мирољуб Јевтић (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 (набавка бр. 92/18), чији су 
предмет радови на одржавању објеката високоградње по налогу инспекције; 
- да је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца; 
- да је Извођач доставио понуду број _____________ од ________.2018. године која се 
налази у прилогу Уговора и његов је саставни део; 
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број ___________________ од _____.2018. 
године доделио Извођачу Уговор. 
 
 
 
Предмет Уговора 

Члан 1. 
Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Извођача по основу 
извођења радова на одржавању објеката високоградње по налогу инспекције.   
 

Уговорне стране су сагласне да Извођач за Наручиоца својим средствима и радном снагом 
изведе радове на санацији објекта станичне зграде у железничкој станици Ћићевац, у свему 
према усвојеној понуди Извођача, број __________________од _____________.2018. 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. Уколико Извођач не започне 
радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 7 дана да започне 
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радове, а уколико Извођач ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може 
раскинути овај Уговор, уз реализацију гаранција за за добро извршење посла, у целости, као 
и захтевати од Извођача накнаду штете, до износа стварне штете. 
Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум завршетка свих уговорених радова. 
 

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 доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су настале у 

   време када је био у доцњи;  

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 
 

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:  
 

- вирмански, на основу окончане ситуације у року од 45 дана од дана пријема ситуације, 
оверене од стране Надзорног органа Наручиоца.  

 

Члан 7. 
Окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина уговорених радова 
и уговорених јединичних цена.  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 92/18  41/55 

  

 

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 соло 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.  
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 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; 
    -   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 све уговорене радове изведе у складу са 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), Законом о железници („Сл. гласник РС“, бр. 45/2013, 91/2015) и Законом 
о безбедности и интероперабилности („Сл. гласник РС“, бр. 104/2013, 66/2015-др. закон 
92/2015), а сагласно важећим техничким прописима, стандардима и нормативима.  
 

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.  
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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 услове прописане Законом о планирању и 
изградњи, као и да је стално запослен или ангажован уговором код Извођача. Сва решења о 
именовању одговорног извођача радова представљају саставни део Уговора.  
 

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;  

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;  

  11. изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи. 
 

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.  
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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 за отклањање недостатака у гарантном року 
Члан 12. 

Извођач ће у моменту потписивања Уговора доставити Наручиоцу блaнкo сoлo мeницу 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 завршетка радова. 
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. 

          
Извођач ће у моменту примопредаје радова доставити Наручиоцу блaнкo сoлo мeницу сa 
мeничним oвлaшћeњeм за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од 
вредности Уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног 
рока, након испостављене окончане ситуације за изведене радове. 
 

Наручилац ће уновчити бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року у 
случају да Извођач не изврши обавезу отклањања недостатка који би могао да умањи 
могућност коришћења предмета Уговора у гарантном року.  
 

У случају продужења гарантног рока из члана 14. овог уговора, Извођач је у обавези да 
Наручиоцу достави ново менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року, 
на исти износ, са роком важности 30 дана дужим од новоутврђеног гарантног рока. 
 

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

Уговорна казна 
Члан 13. 

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% (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 14. 

Гарантни рок за изведене радове износи _______ месеци, а за безбедност и стабилност 
објекта ____година, рачунајући од дана пријема изведених радова. 
 

Члан 15. 
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. 
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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 16. 

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 17. 

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 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 18. 

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 19. 

Овај уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, сагласношћу 
уговорних  страна, закључењем Анекса уз овај уговор. 
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Остале одредбе 
Члан 20. 

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о 
грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 
 

Члан 21. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања  и достављања бланко соло менице 
за добро извршење посла, сходно члану 12. овог уговора.  
                                                                              

Члан 22. 
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 
 в.д. генералног директора  
 
____________________                                                          ____________________ 
                                                                                                    др Мирољуб Јевтић                                                                                        
Напомена:  
Овај Модел уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и ако 
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен,  
то ће представљати негативну референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 92/18  46/55 

  

 

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. 134, приземље, 
Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, са назнаком: ,,Понуда за јавну 
набавку мале вредности радова - одржавање објеката високоградње по налогу 
инспекције, набавка број 92/18- НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
24.09.2018. године до 12.00 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 24.09.2018. године у 12.30 часова, и то на адреси 
Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. Немањина 6, соба 
349, I спрат. 
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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, оверен печатом и потписан од  стране  
овлашћеног лица понуђача. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
може да се определи да образац потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. 
 

 Образац трошкова понуде, 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, потписан и печатом оверен  
(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. 
 

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

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

 Копије потврда наручилаца, копије личних лиценци са потврдом ИКС, копије М 
образаца или уговора о радном ангажовању, у складу са Законом о раду; 

 

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

 Изјава о одговорном извођачу радова, који ће ршењем бити именован за 
извршење јавне набавке бр 92/18 
 

 Изјава понуђача о обиласку и прегледу објекта и упозбнавању са условима за 
извођење радова 

 

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

 

 Модел уговора, попуњен, печатиран 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 и печатом 
оверити Модел уговора. 
 

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, главна 
писарница, канцеларија бр. 134, приземље, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република 
Србија,  са назнаком: 
 

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности радова - одржавање објеката 
високоградње по налогу инспекције набавка број 92/18- НЕ ОТВАРАТИ”, или 
 

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности радова - одржавање објеката 
високоградње по налогу инспекције набавка број 92/18- НЕ ОТВАРАТИ”, или 
 

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности радова - одржавање објеката 
високоградње по налогу инспекције набавка број 92/18- НЕ ОТВАРАТИ”, или 
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности радова радова - 
одржавање објеката високоградње по налогу инспекције набавка број 92/18- НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
 

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

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.), 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.) 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.). 
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.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. 
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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. 119/2012), 
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 соло 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. 
 

Рачуни се достављају Наручиоцу, на адресу Немањина 6, Сектор за набавке и централна 
стоваришта, соба 391, I спрат, уз обавезно навођење у рачуну броја Уговора под којим је 
заведен код Наручиоца.  
 

9.2 Рок за извођење радова  
Рок за извођење радова не може бити дужи од 30 календарских дана, рачунајући од дана 
увођења у посао.  
 

9.3.Захтев у погледу гарантног рока 
Гарантни рок за изведене радове, не може бити краћи од 2 године од дана пријема 
изведених радова, а за безбедност и стабилност објекта 10 година. 

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. 
 

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. 
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. 
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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 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011 и 139/2014) 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-а, 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) Изабрани понуђач 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 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006,111/2009, 31/2011 и 139/2014) 
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; 
- менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, 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. 
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3) Изабрани понуђач се обавезује да у моменту примопредаје радова  преда 
наручиоцу: 
- меницу за отклањање недостатака у гарантном року са назначеним номиналним 
износом од 5% 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 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 
62/2006,111/2009, 31/2011 и 139/2014) 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 уговореног гарантног рока; 
- менично овлашћење да се меницa у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, 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. 
  
По истеку гарантног рока,  Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 
понуђача. 
 

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. 134, приземље, 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. 92/18“. 
 

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 
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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. 
 

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. 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;  

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.  
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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. 
 

18. 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. 
 

19. 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 
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.  
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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 92/18;  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
     извршена уплата таксе;  

        (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 

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.  


