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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 
и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
број 77/2018, деловодни број 1/2018-3890 од 20.12.2018. год., и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку, деловодни број 1/2018-3890/1 од 17.08.2018.год., 
припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку радова - ископ рова, 

у отвореном поступку, набавка број 77/2018 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III 
Врста, техничке спецификације, опис радова, 
квалитет, гарантни рок, рок за извођење радова 

4 

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

12 

V Критеријуми за доделу уговора 17 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 17 

VII Обрасци који чине саставни део понуде 34 
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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 бр.77/2018 су радови-ископ рова. 
 

3. Партије 

Набавка није обликована по партијама. 
 

4. Врста поступка јавне набавке 
 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку,  у складу са Законом о 
јавним набавкама  („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и одговарајућим 
подзаконским актима донетим на основу ЗЈН. 
Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу 
јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.infrazs.rs. 
 

5. Циљ поступка  
 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
6 Рок за доношење одлуке о додели уговора 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног 
отварања понуда. 
 

7. Контакт  
Сектор за набавке и централна стоваришта: 

- е-mail: nabavke.infra@srbrail.rs  
радним даном од 08-16 часова. 
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

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

Предмет јавне набавке бр. 77/2018 су радови - ископ рова. 
 

Шифра из ОРН  
45112000- Радови на ископавању и одношењу земље 
 

 

 

 
 

 

 
 

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

1. Опис радова 
 

Радови на 1. релацији изводиће се у станици Топчидер, у дужини од око 110m. 
Радове је потребно  извршити ручно и машински. У постојећој бетонској шахти на 
дубини 2 m од врха шахте потребно је извршити пробој бетонског зида дебљине 0,5m 
и поставити 4 PVC цеви Ø110mm. У наставку радова треба извршити израду трасе 
кабла испод асфалтног пута и уградњу 4 PVC цеви Ø110mm у дужини од 9,5 m. Потом 
направити ручни ископ рова у дужини од 10 m  димензија 0,4x0,8 m дуж постојеће 
трасе кабла са рашчишћавањем терена разастирањем песка d=20 cm, постављањем  
4 PVC цеви  Ø110mm, PVC  штитника, полагање жуте PVC упозоравајуће траке. 
Након тога ров треба затрпати са најмање три слоја набијене земље. Сувишну 
количину земље одвести на назначену депонију. У постојећој бетонској шахти на 
дубини 2m од врха шахте  направити отворе за  4 PVC цеви  Ø 110mm и уградити 
носаче за каблове. Направити пробој кроз зид дебљине 1 m, направити отворе и 
уградити  4 PVC цеви  Ø110mm а затим израдити трасу кабла испод 5 колосека у 
дужини од 24 m на дубини од 1,2 m (од доње ивице прага)  са уградњом  PVC цеви 4 x 
Ø110mm (изнад постојеће трасе кабла, паралелно). На крају трасе треба урадити 
ископ јаме у коју треба поставити монтажно бетонско окно димензија 2x0,8x1 m са 
поклопцем које има отворе на три стране у које треба уградити носач каблова. Окно 
се наслања на станичне каналете. На другом крају каналете дужине 38 m треба 
израдити јаму у коју се поставља монтажно бетонско окно димензија 0,6x0,6x1 m са 
поклопцем које има отворе на три стране у које треба уградити носач каблова. Затим 
треба приступити изради трасе кабла испод 1 колосека на дубини од 1,2 m испод 
доње ивице прага са уградњом 4  PVC цеви Ø110 mm. При томе треба обратити 
пажњу на близину трасе енергетског кабла. У наставку цеви треба ручно  ископати 
ров у дужини око 30m, у путу са каменом агрегацијом. Након тога треба приступити 
склањању туцаника са станичних каналета, њихово отварање и чишћење у дужини од 
38m, поставити песак на дно каналете. Након полагања кабла попунити каналету 
песком, затворити каналету и вратити туцаник преко ње. Ископани ров након 
полагања кабла треба затрпати и вратити површину у предходно стање (са враћањем 
камене агрегације у првобитно стање). 

 

Радови на 2. релацији изводиће се у станици Бор Теретна, у дужини од 1000m. 
Радове је потребно  извршити машински. Tребa је извршити ископ рова димензија 0,4 
x0,8m (земљиште III категорије) са рашчишћавањем терена, разастирање песка на 
дно рова у дебљини од 5cm, полагање ПЕВГ цеви Ø40cm за оптички кабл, 
разастирање другог слоја песка дебљине 5cm преко цеви, полагање пластичних 
штитника и  идетификационо - упозоравајуће траке. Потом треба ѕатрпати ров са 
најмање  три слоја  d=20cm набијене земље, са одвозом сувишне земље на 
назначену депонију. 
 

Радови ископа рова за 3. релацију изводиће се  у станици Баточина између 
станичне зграде у km 3+409  и путног прелаза у km 2+983 у дужини од 440m. 
Потребно је  извршити радове машински или ручно. Потребно је извршити пробој 
испод пруге и угрању PVC цеви у складу са датим описом у табели. Потребно је 
извршити ископ рова димензија 0,4x0,8m (земљиште III категорије) са 
рашчишћавањем терена,  разастирањем песка d=20cm, постављањем PVC  
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штитника, полагање жуте PVC упозоравајуће траке и бетонских стубића (обележивач 
трасе са металном плочицом),  са затрпавањем и набијањем у најмање три слоја са 
одвозом сувишне земље на назначену депонију. 
 

Радови ископа рова за 4. релацију изводиће се  у станици Деспотовац  од km 
33+887 до km 34+818 у дужини од 930m. Потребно је  извршити радове машински или 
ручно. Потребно је извршити ископ рова димензија 0,4x0,8m (земљиште III категорије) 
са рашчишћавањем терена,  разастирањем песка d=20cm, постављањем PVC  
штитника, полагање жуте PVC упозоравајуће траке и бетонских стубића (обележивач 
трасе са металном плочицом),  са затрпавањем и набијањем у најмање три слоја са 
одвозом сувишне земље на назначену депонију. 

 

Радови ископа рова за 5. релацију изводиће се  у станици Лапово Варош  између 
штитног сигнала Ru91 у km 106+620 и PPRu93 у km 106+780 у дужини од 160m. 
Потребно је  извршити радове машински или ручно. Потребно је извршити ископ рова 
димензија 0,4x0,8m (земљиште III категорије) са рашчишћавањем терена,  
разастирањем песка d=20cm, постављањем PVC  штитника, полагање жуте PVC 
упозоравајуће траке и бетонских стубића (обележивач трасе са металном плочицом),  
са затрпавањем и набијањем у најмање три слоја са одвозом сувишне земље на 
назначену депонију. 
 

Радови ископа рова за 6. релацију изводиће се  у станици Лапово Варош  између 
PPRu91 у km 107+032 и PPRu93 у km 107+250 у дужини од 218m. Потребно је  
извршити радове машински или ручно. Потребно је извршити ископ рова димензија 
0,4x0,8m (земљиште III категорије) са рашчишћавањем терена,  разастирањем песка 
d=20cm, постављањем PVC  штитника, полагање жуте PVC упозоравајуће траке и 
бетонских стубића (обележивач трасе са металном плочицом),  са затрпавањем и 
набијањем у најмање три слоја са одвозом сувишне земље на назначену депонију. 

 

Радови на 7. релацији изводиће се  у тунелу Стражевица између распутнице К и 
Јајинаца на делу пруге 120: (Распутница „Б“)-скретница „К“-скретница „К1“-(Јајинци), 
од km 4+500 до km 4+650  у дужини од 150m. Потребно је ручно извршити радове. 
Потребно је у тунелу извршити склањање туцаника са каналета, подизање поклопаца 
каналета, чишћење каналета од туцаника полагање кабла, враћање поклопаца 
каналета и враћање туцаника преко каналета. 
 

Радови на 8. релацији изводиће се  на излазу из тунела Раковица-Поставница П1, на 
делу пруге 118: Београд Ранжирна „А“-распутница „Т“-Раковица, од km 1+601 до km 
1+771 у дужини од 170m. Потребно је ручно извршити радове. Потребно је у тунелу и 
испод једног колосека (каналета у тунелу прелази са једне стране колосека на другу 
страну колосека), извршити склањање туцаника са каналета, подизање поклопаца 
каналета, чишћење каналета од туцаника полагање кабла, враћање поклопаца 
каналета и враћање туцаника преко каналета. Напомена: каналета у тунелу прелази 
са једне стране колосека на другу страну 
 

Радови ископа рова за 9. релацију изводиће се  у  железничкој станици Севојно  на 
делу пруге 107: (Београд)-Ресник-Пожега-Врбница од кm 156+640  до кm 156+683,3 у 
дужини од 43,3m. Потребно је  извршити радове машински. Потребно је извршити 
ископ рова димензија 0,4x0,8m (земљиште III категорије) са рашчишћавањем терена,  
ископ проширења (димензије 2,7x0,5x0,8m) за СТКА наставке у земљишту III 
категорије, разастирањем песка d=20cm, постављањем PVC  штитника, полагање 
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жуте PVC упозоравајуће траке и бетонских стубића (обележивач трасе са металном 
плочицом), са затрпавањем и набијањем у најмање три слоја са одвозом сувишне 
земље на назначену депонију, као и затрпавање проширења за СТКА наставке. 
 

Радови ископа рова за 10. релацију изводиће се  на потезу Пожега-Каленић на делу 
пруге 107: (Београд)-Ресник-Пожега-Врбница од кm 131+596  до кm 131+622 у дужини 
од 26m. Потребно је ручно извршити радове. Потребно је извршити ископ рова 
димензија 0,4x0,8 m (земљиште II категорије) са рашчишћавањем терена,  ископ 
проширења (димензије 1x0,4x0,8m) за PNК  наставке у земљишту II категорије, 
разастирањем песка d=20cm, постављањем PVC  штитника, полагање жуте PVC 
упозоравајуће траке и бетонских стубића (обележивач трасе са металном плочицом), 
са затрпавањем и набијањем у најмање три слоја са одвозом сувишне земље на 
назначену депонију, као и затрпавање проширења за PNК наставке. 
 

Радови ископа рова за 11. релацију изводиће се  на потезу између станице  Бор 
Теретна и Блока 1  на делу пруге 215: Бор – Вражогрнац - Распутница  од  кm 223+950  
до кm 224+000 у дужини од 50m. Потребно је  извршити радове машински.  Потребно 
је извршити ископ рова димензија 0,6x0,8m у земљишту III категорије, разастирање 
песка у ров d=20 cm, постављање PVC  штитника, полагање жуте PVC упозоравајуће 
траке и бетонског стубића (обележивач трасе са металном плочицом), а затим 
затрпавање рова и набијање земље у најмање три слоја са одвозом сувишне земље 
на назначену депонију. 
 

Радови ископа рова за 12. релацију изводиће се  у  станици Предејане  од 
кабловског ормана КО101 до путног прелаза ПБЈ1  (Блок I) на делу пруге 102: 
Београд-Ниш-Прешево  од km 311+826 до km 312+046 у дужини од 200m . Потребно 
је  извршити радове машински. Потребно је извршити ископ рова димензија 0,4x0,8m 
(земљиште III категорије) са рашчишћавањем терена,  ископ  проширења (димензије 
2,7x0,5x0,8m) за СТКА наставке у земљишту III категорије, разастирањем песка d=20 
cm, постављањем PVC  штитника, полагање жуте PVC упозоравајуће траке и 
бетонских стубића (обележивач трасе са металном плочицом), са затрпавањем и 
набијањем у најмање три слоја са одвозом сувишне земље на назначену депонију, 
као и затрпавање проширења за СТКА наставке. 
 

Извођач је дужан да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на 
објектима и суседним објектима и у том погледу сноси одговорност.   
 

1. Релација:  у станици Топчидер 

Редни 
број 

Опис 
Јед. 
мере 

Количина 

1 

Ручни ископ рова димензија 0,4х0,8m (земљиште III 
категорије са каменомагрегацијом) рашчишћавањем  
терена, разастирањем песка d=20cm, постављањем 
PVC цеви 4хØ110mm, PVC штитника, полагање жуте 
PVC упозоравајуће траке, са затрпавањем и набијањем 
у најмање три слоја са одвозом сувишне земље на 
назначену депонију и враћањем камене агрегације у 
првобитно стање 

m 
 

24 
 

2 
Израда трасе кабла испод 1 колосека на дубини од 1,2m 
(од доње ивице прага) и уградња PVC цеви 4хØ110mm 

m 170 
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3 

Склањање туцаника са станичних каналета, подизање 
поклопаца каналета,чишћење каналета, враћање 
поклопаца на каналете, враћање туцаника преко 
каналета 

m 38 

4 
Радови на замени поломљених каналета (корито 
100х50х5cm и поклопац (2х)50х50х6cm) 

kom 19 

5 
Израда трасе кабла испод  5 колосека на дубини од 1,2 
m (од доње ивице прага) (изнад постојеће трасе кабла, 
паралелно) иуградња PVC цеви 4хØ110mm 

m 24 

6 
PVC позор трака, набавка са испоруком (Т.У. за 
заштитну траку ПТТ Весник бр. 14/71) 

m 24 

7 
PVC штитник кабла, набавка са испоруком (Т.У. за 
прекривени материјал од PVC-а за телекомуникационе 
каблове ПТТ Весник бр. 4/74) 

m 24 

8 Песак, набавка са испоруком m³ 7,5 

9 
PVC цеви Ø110mm, дужине 6,00m са 
чешљевима,набавка са испоруком (Т.У. за PVC цеви  за 
ТТ канализацију ПТТ Весник бр. 6/73) 

m 466 

10 Набавка лепова од  PVC цеви Ø110mm kom 32 

11 

Израда јаме, набавка и постављање монтажног 
бетонског окна димензије 0,6х0,6х1m са поклопцем који 
има отворе са три стране,са уградњом носача за 
каблове (Т.У. за приводна окна кабловске канализације 
ПТТ Весник бр.10/83) 

kom 1 

12 

Израда јаме, набавка и постављање монтажног 
бетонског окна димензије 2х0,8х1m са поклопцем који 
има отворе са три стране, са уградњом носача за 
каблове (Т.У. за приводна окна кабловске канализације 
ПТТ Весник бр. 10/83) 

kom 1 

13 
Пробој бетонског зида дебљине 1m за постављање PVC 
цеви 4хØ110mm 

kom 1 

14 
Пробој бетонског зида дебљине 0,5m за постављање 
PVC цеви 4хØ110mm 

kom 1 

15 
Израда трасе кабла испод асфалтног пута и уградња 
PVC цеви 4хØ110mm 

m 9,50 

16 

Ручни ископ рова димензија 0,4x0,8m (земљиште III 
категорије) дуж постојеће трасе кабла, са 
рашчишћавањем терена, разастирањем песка d=20cm, 
PVC цеви 4хØ110mm, PVC  штитника, полагање жуте 
PVC упозоравајуће траке, са затрпавањем и набијањем 
у најмање три слоја са одвозом сувишне земље на 
назначену депонију 

m 10 

17 

Набавка и уградња носача за каблове у постојећој 
бетонској шахти на дубини 2m од врха шахте (Т. У. за 
носаче каблова у ТТ окнима и галеријама ПТТ Весник 
бр. 19/79) 

kom 8 

18 
Набавка и испорука станичних бетонских каналета-
корито 100х50х5cm 

kom 19 
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19 
Набавка и испорука станичних бетонских каналета-
поклопац 50х50х6cm 

kom 38 

    2. Релација: Пруга 215 Бор-Вржогрнац-Распутница 
Релација: Станица Бор Теретна 

Редни 
број 

Опис 
Јед. 
мере 

Количина 

1 

Машински ископ рова димензија 0,4x0,8m (земљиште III 
категорије) са рашчишћавањем терена, разастирањем 
песка d=20cm, постављањем PVC  штитника, полагање 
жуте PVC упозоравајуће траке, са затрпавањем и 
набијањем у најмање три слоја са одвозом сувишне 
земље на назначену депонију 

m 1000 

2 
Набавка и  постављање ПЕВГ цеви Ø40cm за оптички 
кабал 

m 1000 

3 PVC позор трака, набавка са  испоруком m 1000 

4 PVC штитник кабла, набавка са  испоруком m 1000 

5 Песак, набавка са  испоруком m³ 40 

6 
Бетонски стубић (обележивач трасе са металном 
плочицом), набавка са  испоруком и уградњом 

kom 2 

 
 

3. Релација: Станица Баточина -путни прелаз 2+983 

Редни 
број 

Опис 
Јед. 
мере 

Количина 

1 

Машински или ручни ископ рова димензија 0,4x0,8m 
(земљиште III категорије) са рашчишћавањем терена, 
разастирањем песка d=20cm, постављањем PVC  
штитника, полагање жуте PVC упозоравајуће траке, са 
затрпавањем и набијањем у најмање три слоја са 
одвозом сувишне земље на назначену депонију 

m 440 

2 PVC позор трака, набавка са  испоруком m 440 

3 PVC штитник кабла, набавка са  испоруком m 440 

4 Песак, набавка са  испоруком m³ 60 

5 
Израда пробоја  испод пруге  Ø 110mm и уградња PVC 
цеви 2x Ø 110mm 

m 20 

7 PVC цеви Ø110mm са испоруком m 40 

8 
Бетонски стубић (обележивач трасе са металном 
плочицом), набавка са  испоруком и уградњом 

kom 6 
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4. Релација: Релација: Путни прелаз у Деспотовцу од км 33+887 до 34+818 

Редни 
број 

Опис 
Јед. 
мере 

Количина 

1 

Машински или ручни ископ рова димензија 0,4x0,8m 
(земљиште III категорије) са рашчишћавањем терена, 
разастирањем песка d=20cm, постављањем PVC  
штитника, полагање жуте PVC упозоравајуће траке, са 
затрпавањем и набијањем у најмање три слоја са 
одвозом сувишне земље на назначену депонију 

m 930 

2 PVC позор трака, набавка са  испоруком m 930 

3 PVC штитник кабла, набавка са  испоруком m 930 

4 Песак, набавка са  испоруком m³ 120 

5 
Бетонски стубић (обележивач трасе са металном 
плочицом), набавка са  испоруком и уградњом 

kom 12 

    

5. Релација: Лапово Варош  од км 106+620 до 106+780 

Редни 
број 

Опис 
Јед. 
мере 

Количина 

1 

Машински или ручни ископ рова димензија 0,4x0,8m 
(земљиште III категорије) са рашчишћавањем терена, 
разастирањем песка d=20cm, постављањем PVC  
штитника, полагање жуте PVC упозоравајуће траке, са 
затрпавањем и набијањем у најмање три слоја са 
одвозом сувишне земље на назначену депонију 

m 160 

2 PVC позор трака, набавка са  испоруком m 160 

3 PVC штитник кабла, набавка са  испоруком m 160 

4 Песак, набавка са  испоруком m³ 20 

5 
Бетонски стубић (обележивач трасе са металном 
плочицом), набавка са  испоруком и уградњом 

kom 4 

    

6. Релација: Лапово Варош  од км 107+032 до 107+250 

Редни 
број 

Опис 
Јед. 
мере 

Количина 

1 

Машински или ручни ископ рова димензија 0,4x0,8m 
(земљиште III категорије) са рашчишћавањем терена, 
разастирањем песка d=20cm, постављањем PVC  
штитника, полагање жуте PVC упозоравајуће траке, са 
затрпавањем и набијањем у најмање три слоја са 
одвозом сувишне земље на назначену депонију 

m 218 

2 PVC позор трака, набавка са  испоруком m 218 

3 PVC штитник кабла, набавка са  испоруком m 218 

4 Песак, набавка са  испоруком m³ 30 

5 
Бетонски стубић (обележивач трасе са металном 
плочицом), набавка са  испоруком и уградњом 

kom 5 

 
 
 

  



Конкурсна документација за јавну набавку радова- ископ рова, у отвореном поступку, 
набавка бр. 77/2018 

 10/60 

  

 

7. Релација: у тунелу Стражевица између Распутнице К и Јајинаца  

Редни 
број 

Опис 
Јед. 
мере 

Количина 

1 

Склањање туцаника са каналета, подизање 
поклопаца каналета, чишћење каналета, враћање 
поклопаца на каналете, враћање туцаника преко 
каналета 

m 150 

2 Полагање СТА кабла у каналету m 150 

 
 

  

8. Релација:на излазу из тунела Раковица Поставница П1 

1  

Утунелу и испод једног колосека склањање 
туцаника са каналета, подизање поклопаца 
каналета, чишћење каналета, враћање поклопаца 
на каналете, враћање туцаника преко каналета 

m 170 

2 Полагање СТА кабла у каналету m 170 

 
 

  
9. Релација:  Станица Севојно  

Редни 
број 

Опис 
Јед. 
мере 

Количина 

1 

Машински ископ рова димензија 0,4x0,8m (земљиште III 
категорије) са рашчишћавањем терена, разастирањем 
песка d=20 cm, постављањем PVC  штитника, полагање 
жуте PVC упозоравајуће траке, са затрпавањем и 
набијањем у најмање три слоја са одвозом сувишне 
земље на назначену депонију 

m 
 

43,3 
 

2 
Ископ проширења (димензије 2,7x0,5x0,8m) за СТКА 
наставке у земљишту III категорије са затрпавањем 

kom 2 

3 PVC позор трака, набавка са  испоруком m 43,3 

4 PVC штитник кабла, набавка са  испоруком m 43,3 

5 Песак, набавка са  испоруком m³ 3,464 

6 
Бетонски стубић (обележивач трасе са металном 
плочицом), набавка са  испоруком и уградњом 

kom 2 

 10.Релација: Пожега-Каленић  

Редни 
број 

Опис 
Јед. 
мере 

Количина 

1 

Ручни ископ рова димензија 0,4x0,8m (земљиште II 
категорије) са рашчишћавањем терена, разастирањем 
песка d=20 cm, постављањем PVC  штитника, полагање 
жуте PVC упозоравајуће траке, са затрпавањем и 
набијањем у најмање три слоја са одвозом сувишне 
земље на назначену депонију 

m 26 

2 
Ископ проширења (димензије 1x0,4x0,8m) за PNK 
наставке у земљишту II категорије са затрпавањем 

kom 30 
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3 PVC позор трака, набавка са  испоруком m 26 

4 PVC штитник кабла, набавка са  испоруком m 26 

5 Песак, набавка са  испоруком m³ 2,08 

6 
Бетонски стубић (обележивач трасе са металном 
плочицом), набавка са  испоруком и уградњом 

kom 2 

    11. Релација: Станица Бор Теретна- Блок 1 

Редни 
број 

Опис 
Јед. 
мере 

Количина 

1 

Машински ископ рова димензија 0,6x0,8m (земљиште III 
категорије) са рашчишћавањем терена, разастирањем 
песка d=20 cm, постављањем PVC  штитника, полагање 
жуте PVC упозоравајуће траке, са затрпавањем и 
набијањем у најмање три слоја са одвозом сувишне 
земље на назначену депонију 

m 50 

2 
Ископ проширења (димензије 2x2x0,8m) у земљишту III 
категорије са затрпавањем 

kom 2 

3 PVC позор трака, набавка са  испоруком m 50 

4 PVC штитник кабла, набавка са  испоруком m 50 

5 Песак, набавка са  испоруком m³ 66 

6 
Бетонски стубић (обележивач трасе са металном 
плочицом), набавка са  испоруком и уградњом 

kom 1 

 

12. Релација: Станица Предејане КО101-ПП-ПБЈ 1-(Блок 1) 

Редни 
број 

Опис 
Јед. 
мере 

Количина 

1 

Машински ископ рова димензија 0,6x0,8m (земљиште IV 
категорије) са рашчишћавањем терена, разастирањем 
песка d=20 cm, постављањем PVC  штитника, полагање 
жуте PVC упозоравајуће траке, са затрпавањем и 
набијањем у најмање три слоја са одвозом сувишне 
земље на назначену депонију 

m 200 

2 
Ископ проширења (димензије 2x2x0,8m) у земљишту IV  
категорије са затрпавањем 

kom 2 

3 PVC позор трака, набавка са  испоруком m 200 

 
PVC штитник кабла, набавка са  испоруком m 200 

 
Песак, набавка са  испоруком m³ 24 

 
Бетонски стубић (обележивач трасе са металном 
плочицом), набавка са  испоруком и уградњом 

kom 2 

 

Квалитет 
Радови на ископу рова морају бити израђенени  у складу са достављеним техничким 
условима.  
 

Контрола изведених радова 
Контролу изведених радова обављаће надзорни орган корисника. 
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Гаранција 
Гарација за изведене радове  износи најмање 12 месеци од дана примопредаје 
изведених радова.  
 

Рок извођења радова 
Радови ће се изводити сукцесивно, према потребама и приоритету Наручиоца, током 
целе календарске 2019. године. 
 

Начин и место извођења радова 
Радови на ископу рова биће изведени на наведеним локацијама. 
 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 
И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА) 
 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће 
у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, 
и то: 

Ред. бр. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

Доказ за 
правно лице: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног привредног суда;  

Доказ за 
предузетнике: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра  

Доказ за 
физичка лица: 

Физичка лица не достављају овај доказ 

Орган 
надлежан за 
издавање: 

 Агенција за привредне регистре (за правна лица и 
предузетнике)  

 Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које 
није надлежан други орган) 

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); 
Напомена: доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања 
понуда 
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Доказ за 
правно лице: 

правно лице  
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежног суда, 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, 
Устаничка 29,  којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала;  
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).  
Напомена: Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Доказ за 
предузетнике: 

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). 

Доказ за 
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 
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мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта). 

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); 
 

Напомена: доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања 
понуда 

Доказ за 
правно лице: 

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија 
Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине) и  
2) Уверење надлежне локалне самоуправе – 
града/општине (за изворне локалне јавне приходе )  
или  
3) Потврде надлежног органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  

Доказ за 
предузетнике: 

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија 
Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине) и  
2) Уверење надлежне локалне самоуправе – 
града/општине (за изворне локалне јавне приходе )  
или  
3) Потврде надлежног органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације. 

Доказ за 
физичка лица: 

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија 
Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине) и  
2) Уверење надлежне локалне самоуправе – 
града/општине (за изворне локалне јавне приходе )  

Напомена: Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди 
наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе 
прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је 
дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих 
локалних органа/организација/установа. 

4 

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

5 

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН), и то: 
да поседује: 
- лиценцу за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје 
министарство надлежно за послове грађевинарства или надлежни орган 
аутономне покрајине и то за извођење радова на саобраћајницама за 
јавну железничку инфраструктуру са прикључцима (И141Г2) 

Доказ: 
Лиценца  И141Г2, издата од стране Министарства надлежног за послове 
грађевинарства, у виду неоверене копије 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

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

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1 

Да располаже неопходним 
финансијским капацитетом, и то: 
да понуђач у последњих 12 месеци, 
који претходе месецу у коме је 
објављен позив за  подношење 
понуда, није био у блокади. 

Испуњеност додатног услова 
Понуђач доказује: 

-  Изјава о неопходном 
финансијском капацитету; 

- Потврда о броју дана неликвидности 
коју издаје Народна банка Србије, 
Принудна наплата, Одељење за  
пријем, контролу  и унос основа и 
налога - Крагујевац, а која ће 
обухватити захтевани период.  
Наведени услов мора да испуњава 
сваки члан групе понуђача.  

 
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. и 
додатног услова наведног у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 
1, за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, 
понуђач доказује достављањем доказа наведених у табеларном приказу, чиме 
потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, и додатни услов, дефинисане овом конкурсном 
документацијом.  
 

Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 
75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних 
услова, понуђач доказује достављањем лиценце И141Г2, издате од стране 
Министарства надлежног за послове грађевинарства, у виду неоверене копије. 
 

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, а доказ 
о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће 
извршити преко подизвођача. 
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 
5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је 
поверио извршење тог дела набавке. 
 

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. 
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1) до 4) ЗЈН, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач 
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у 
поступку, наручилац ће одбити његову понуду у смислу члана 106. Закона. 
 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да доставе на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном 
року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену 
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. 
тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. став 5. ЗЈН. 
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. 
 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, и то:  

 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. 
 

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 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.  
 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 
тражена документа у примереном року. 
 

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.  
 

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка 
било које промене у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
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наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци, о тој промени писмено обавести наручиоца, наводећи 
предмет и број јавне набавке. 
 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

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

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

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

Уколико након оцењивања исправних понуда две или више понуда буду имале исту 
најнижу понуђену цену, наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу 
резервног елемента критеријума дужи гарантни рок.  
 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће Оквирни споразум 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 гарантни рок. 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 Оквирни споразум. Понуђачима који не присуствују овом поступку, 
наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.  
 

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

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

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику на Обрасцу понуде који је 
саставни део конкурсне документације, у складу са чланом 17. Закона.  
Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и 
оверен од стране овлашћеног судског тумача. 

Конкурсна документација се преузима на Порталу Управе за јавне набавке: 
portal.ujn.gov.rs  или на интернет страници Наручиоца: www.infrazs.rs. 
 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
Понуда се ради на преузетој конкурсној документацији уз потпис овлашћеног лица на 
назначеним местима у прилозима. Понуда се припрема и подноси у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама и условима одређеним у овој конкурсној 
документацији. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, откуцана или читко 
попуњена и која у прилогу садржи све тражене доказе о испуњености услова за 
учешће у поступку набавке. Сви документи поднети у понуди морају бити 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.infrazs.rs/
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повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, 
одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се 
видно не оштете листови или печат. 

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 односно кутије потребно је навести назив и адресу понуђача. 
 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 

Понуду доставити на адресу: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, 
ул. Немањина 6, соба 134, главна писарница, приземље, улаз из Бирчанинове, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова - ископ рова, у отвореном поступку, 
набавка број 77/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
30.01.2019. године до 12.00 часова.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде. 
 

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуда може поднети, сматраће се 
неблаговременом. Таква Понуда ће неотворена  бити враћена. 
 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за 
подношење понуда, односно дана 30.01.2019. године у 12.30 часова и то на адреси 
Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. Немањина 6, 
соба 349, I спрат. 
 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 
понуђача. 
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, комисији за јавну 
набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.  
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено 
печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 
 

Обавезна садржина понуде: 
 

Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном 
документацијом, као и попуњени, потписани и оверени наведени обрасци из 
конкурсне документације. 
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери 
печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације што подразумева и модел 
уговора.  
 

Обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације понуђач мора 
попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља 
или заокружити већ дате елементе у обрасцима и изјавама, тако да буду у потпуности 
попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  
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На сваком обрасцу и изјави конкурсне документације је наведено ко је дужан да га 
овери печатом и потпише и то: 

- уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац и 
изјава мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  

- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци и 
изјаве који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране 
овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 

- уколико понуду подноси група понуђача, обрасци и изјаве који се односе на 
члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца 
посла или овлашћеног лица члана групе понуђача, који је наведен у Споразуму о 
подношењу заједничке понуде, достављеном уз понуду. 
 

Обрасце и изјаве који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није у обавези 
да потпише, овери и достави.  
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим за трошкове предвиђене у обрасцу 
трошкова припреме понуде, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који 
су на страни наручиоца. 
 

Понуде и документација приложена уз понуду, не враћају се, осим у случају 
неблаговремено поднесене понуде и одустајања понуђача од понуде у року за 
подношење понуда.  
 

Понуђач није у обавези да попуњава обрасце и изјаве који нису потребни за његову 
понуду. 
 

Евентуалне грешке начињене приликом попуњавања образаца из  понуде, које су 
исправљене од стране понуђача, морају бити посебно оверене потписом овлашћеног 
лица које је потписало понуду и печатом понуђача. 
 

Понуда мора да садржи следећа документа која морају бити попуњена читко, 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача, 
поређана по наведеном редоследу: 
 

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

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

 Образац структуре цене, 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 3 (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. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава сваки од 
чланова групе понуђача. 
 

 Образац изјаве о поштовању обавеза проистеклих из других важећих 
прописа из члана 75. став 2 ЗЈН. 

Понуђач је дужан да достави Образац 5 - Изјаву о поштовању обавеза проистеклих из 
других важећих прописа, попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног 
лица понуђача. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава сваки од 
чланова групе понуђача. 
У случају подношења понуде са већим бројем учесника у заједничкој понуди, образац 
је потребно копирати и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди. 
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 Доказе којима понуђач доказује  испуњености обавезних услова за учешће 
у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном 
документацијом; 

Понуђач је дужан да достави доказе о испуњености обавезних услова – чл. 75. ЗЈН, 
наведених у поглављу IV ове конурсне докумнтације. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки од чланова групе понуђача је дужан да 
достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН наведених овом 
конкурсном документацијом. 
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави 
доказе о испуњености обавезних услова – чл. 75. ЗЈН наведених овом конурсном 
документацијом. 
 

 Банкарску гаранцију за озбиљност понуде. 
 

 Оригинал писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе 
достављања банкарске гаранције за добро извршење посла, за сваку 
партију посебно. 

 

Понуђач je у обавези да као саставни део понуде достави потписано и печатом 
оверено писмо о намерама пословне банке да ће по потписивању уговора, доставити 
Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока 
за коначно извршење набавке у целости.  
 

 Оригинал писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе 
достављања банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном 
року, за сваку партију посебно. 

 

Понуђач je у обавези да као саставни део понуде достави потписано и печатом 
оверено писмо о намерама пословне банке да ће у моменту примопредаје радова 
који су предмет јавне набавке, доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за 
отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без 
ПДВ-ом, са роком важности 30 дана дужим од дана истека уговореног гарантног рока. 
 

 Изјава о неопходном финансијском капацитету  
Понуђач је дужан да достави Образац 6 – Изјава о неопходном финансијском 
капацитету,   оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача, са 
захтеваним доказима. 
 
 

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

 

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

Понуда и остали обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од 
стране лица које је уписано у регистар као лице овлашћено за заступање понуђача. 
Укoликo су пoнудa и остали обрасци из конкурсне документације пoтписaни oд стрaнe 
лицa кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe понуђача, 
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пoтрeбнo je, уз пoнуду, дoстaвити oвлaшћeњe зa пoтписивaњe зa тo лицe, издaтo oд 
стрaнe oвлaшћeнoг лицa. 
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној 
документацији. 
 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 
оверава обрасце дате у конкурсној документацији, наведено треба дефинисати 
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члана. 
81. Закона. 
Обрасци о испуњеност услова из члана 75. ЗЈН, као и члана 26. ЗЈН који 
подразумевају давање изјаве под матерјалном и кривичном одговорношћу, морају 
бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. 
 

3.    ПАРТИЈЕ 
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, 11000 
Београд, Немањина 6, соба 134, главна писарница, приземље, улаз из 
Бирчанинове, са назнаком: 
 

„Измена понуде за јавну набавку радова - ископ рова, у отвореном поступку, 
набавка број 77/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”,  или 
 

„Допуна понуде за јавну набавку радова - ископ рова, у отвореном поступку, 
набавка број 77/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”, или 
 

„Опозив понуде за јавну набавку радова - ископ рова, у отвореном поступку, 
набавка број 77/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”, или 
 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - ископ рова, у отвореном 
поступку, набавка број 77/2018 - 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. 
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Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 
динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде 
који је усклађен са изменом понуде. 
 

6. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ  
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи и правилно 
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 
 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда 
узимајући као релевантну цену по јединици мере. 
 

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 
исправљати на следећи начин: 
 - Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен 
словима сматраће се тачним 
 - Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 
сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално. 
 - Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната 
вредност те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник 
вредности те позиције и количине. 
 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 

7. 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. 
 

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, у 
понуди мора да наведе назив и седиште подизвођача и проценат укупне вредности 
понуде (макс. 50%) који се поверава подизвођачу, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача. Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде 
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Без обзира на број подизвођача 
понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза.  
Понуђач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за подизвођача. 
 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 
75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања додатних услова. 
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9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из 
оправданих разлога не одреди другачије.  
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 
тог услова. 
 

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача саставни део заједничке понуде је 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 
 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

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

Понуђачи који подносе заједничку понуду код доказивања додатних услова који се 
односе на пословни и кадровски капацитет, тражене услове испуњавају заједно 
(кумулативно).  
 

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

10.1. 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 РС”, бр. 119/12 и 68/15), наручилац 
ће извршити плаћање, одложено, у року од 45 дана од дана пријема рачуна, 
овереног од стране надзорног органа. 

 

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

Наручилац за ову јавну набавку тражи као средства финансијског обезбеђења 
банкарску гаранцију 
 

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун Извођача. 
 

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. 
 

10.2. Захтеви у погледу рока за извођење радова  

Радови ће се изводити сукцесивно, у складу са потребама и приоритетима Наручиоца, 
током календарске 2019. године.  
 

10.3. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок за изведене радове, не може бити краћи од 12 месеци од дана 
примопредаје радова. 
 

10.4. Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана отварања понуда. 
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11. 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. 
 

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

1 I Понуђач је дужан да у понуди достави, за сваку од партија за коју подноси 
понуду: 

 Банкарску гаранцију за озбиљност понуде  
Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде - као 
инструмент обезбеђења за понуду (гаранција за озбиљност понуде): Неопозива, без 
приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на први позив, на износ од 5% 
од вредности понуде без ПДВ-а, која је издата од угледне банке са седиштем у 
земљи Наручиоца или у иностранству, а која је прихватљива за Наручиоца и у облику 
који је прихватљив за Наручиоца и са роком важности 30 дана дужим од опције 
понуде.  
 

Страни понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкараске гаранције, плативе 
на први позив, а банка која исте издаје мора имати КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ КОМЕ 
ОДГОВАРА НАЈМАЊЕ НИВО КРЕДИТНОГ КВАЛИТЕТА 3 (ИНВЕСТИЦИОНИ РАНГ). 
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних 
агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или 
подобна рејтинг агенција која са налази на листи регистрованих и сертификованих 
рејтинг агенција коју је објавило Европоско тело за хартије од вредности и тржишта 
(European Securities and Markets Authorities – ESMA). Домаћи понуђачи достављају 
неопозиве и безусловне банкараске гаранције, плативе на први позив, а банка која 
исте издаје мора бити прихватљива за Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не 
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди 
Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну 
надлежност за решавање спорова. 
 

Сва плаћања иностраним понуђачима вршиће се у динарима на нерезидентни рачун 
понуђача.  
 

Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати и у следећим 
случајевима ако је: 
понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без 
сагласности Наручиоца;  
понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране 
Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде;  
понуђач није доставио, у остављеном примереном року који не може бити краћи од 
пет дана, тражене доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН, иако је 
упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као 
најповољнија;  
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понуђач није доставио или је одбио да достави тражено средство обезбеђења за 
добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне документације. 
Изабраном понуђачу по писаном захтеву банкарска гаранција за озбиљност понуде 
ће бити враћена по закљученом уговору о јавној набавци, у року од три дана након 
достављања банкарске гаранције за добро извршење посла.  
 

Понуђачу чија понуда није изабрана као најповољнија, банкарска гаранција за 
озбиљност понуде биће враћена на његов писани захтев, у року од три дана од дана 
достављања захтева. 
  
Модел банкарске гаранције (у прилогу). 
 

II Изабрани понуђач је дужан да у року од 8 дана од дана закључења уговора 
преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 
извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, 
са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 
продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у 
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој 
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг).  
 

Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних агенција за 
рејтинг која је у складу са прописима објавила НБС или подобна рејтинг агенција која 
се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило 
Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets 
Authorities - ESMA). 
 

Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити нову 
гаранцију са 30 дана продуженим роком важења.  
 

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

Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене обавезе, 
понуђач је дужан да продужи важење банкарске гаранције, а према условима из 
Модела уговора, односно Уговора.   
Модел банкарске гаранције у прилогу. 
 

III Изабрани понуђач је дужан да у моменту примопредаје радова, преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у износу 
од 5% од укупне вредности Уговора  без ПДВ-а и рoкoм вaжeњe 30 дaнa дужим oд 
угoвoрeнoг гарантног рoкa. 
 

Модел банкарске гаранције у прилогу. 
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МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ  
(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке) 

 

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ УЗ ПОНУДУ БР _____    Датум:  
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 
Коме: [име и информације за контакт корисника] 
Датум: [убацити датум издавања гаранције] 
 

Врста гаранције: Банкарска гаранција за озбиљност понуде 
 

 Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције) 
 Гарант: (убацити име и адресу места издавања) 
 Налогодавац: (убацити име и адресу) 
 Корисник: „Инфраструктура железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6 
 Основни посао: Обавештени смо да је ………………………………. 

(у даљем тексту Налогодавац) одговарајући на Ваш позив за учешће на тендеру бр. 
………… од ……….. за испоруку (опис добара), поднео Вама своју понуду бр. ………… од 
………. 

 Износ гаранције у валута: (убацити цифрама и речима максимални плативи износ 
и валуту у којој је платив) 

 Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од 
изјаве којом се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у тексту 
доле:    Ништа 

 Језик сваког захтеваног документа: Српски језик  
 Начин презентације:  папирно-брзом поштом 
 Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити 

презентацију) 
 Истек рока: (убацити датум истека или описати догађај истека) 
 Страна одговорна за плаћање свих накнада: налогодавац 

 

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ или износе 
до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више усклађених позива, 
у коме се наводи: 

1. Ако Понуђач пре него што буде изабран: 

 Повуче своју понуду у току периода важности понуде који је дефинисан од стране 
Понуђача у обрасцу понуде или  

 Одбије да прихвати корекцију рачунских грешака у цени понуде. 
2. Ако Понуђач пошто буде обавештен о прихватању његове понуде од стране Наручиоца 

у току периода важности понуде: 

 Пропусти или одбије да потпише образац уговорног споразума када то од њега 
буде тражено или 

 Пропусти или одбије да изда гаранције из уговора у складу са конкурсном 
документацијом. 

 

Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе 
назначеном месту за презентацију. 
 

Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG) 
Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758. 
 

За и у име Банке 
 .............................................         ...................................................... 
              (потпис)                                                         (потпис) 

………………………………..        ………………………………………. 

(функција)       (функција) 
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МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  
 

(доставља се уз Уговор на меморандуму банке) 
 

Г А Р А Н Ц И Ј А 
за добро извршење посла бр. ________  

 

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 
 

Коме: [име и информације за контакт корисника] 
 

Датум: [убацити датум издавања гаранције] 
 

Врста гаранције: Банкарска гаранција за добро извршење посла 
 

 Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције) 
 Гарант: (убацити име и адресу места издавања) 
 Налогодавац: (убацити име и адресу) 
 Корисник: „Инфраструктура железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6 
 Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруци, а 

сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да достави 
Банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални плативи 
износ и валуту у којој је платив) 

 Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно 
од изјаве којом се потврђује оправданост позива, који се изричито 
захтева у тексту доле:    Ништа 

 Језик сваког захтеваног документа: Српски језик 
 Начин презентације: папирно-брзом поштом 
 Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити 

презентацију) 
 Истек рока: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење уговора. 
 Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац 

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ или 
износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више 
усклађених позива, у коме се наводи да је Налогодавац прекршио своје обавезе из 
основног уговора. 
 

Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе 
назначеном месту за презентацију. 
 

Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG) 
Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758. 
 

За и у име Банке 
 
 .........................................     .................................................. 
             (потпис)                                                                        (потпис) 

…………………………..                           …………………………………. 

(функција)                           (функција) 
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МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ  

[[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 

Коме: [име и инвормације за контакт корисника] 

Датум: [убацити датум издавања гаранције] 
 

Врста гаранције: Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року на 

позив према Врста гаранције: URDG 758 
 

 Гаранција бр. (убацити рефернтни број гаранције) 
 

 Гарант: (убацити име и место издавања) 
 

 Налогодавац: (убацити име и адресу) 
 

 Корисник: „Инфраструктура железнице Србије“ ад Београд, Немањина 6  
            

 Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруци-
изградњи, а сагласно условима  из уговора Налогодавац је преузео обавезу да 
достави Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.  

 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални плативи 
износ и валуту у којој је платив) Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз 
писану сагласност Корисника.  

 Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно 
од изјаве којом се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у 
тексту доле:  Ништа  

 Језик сваког захтеваног документа: Српски   
 Начин презентације: папирно-брзом поштом 
 Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити 

презентацију)  
 Истек рока: Гаранција важи 30 дана дуже од уговореног гарантног рока  
 Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац  

 

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо износ или 
износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више 
усклађених позива, у коме се наводи да је Налогодавац прекршио обавезе из 
основног уговора у било ком погледу.  
 

Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе 

назначеном месту за презентацију.  
 

Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG) 

Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758. 

 

Потпис 
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ  
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 
„Инфраструктура железнице Србије“ ад, Сектор за набавке и централна 
стоваришта, 11000 Београд, Немањина 6, соба 134, главна писарница, приземље, 
улаз из Бирчанинове, 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.  
 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 77/2018“. 
 

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.  
 

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

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

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца 
или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна 
је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је 
друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 
 

16.  КОМУНИКАЦИЈА 
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем 
поште, електронске поште или факсом. 
 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, 
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 
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17. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА  
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 
које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање 
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 
чуваће као пословну тајну имена заинтересованих лица понуђача, као и податке о 
поднетим понудама до отварања понуде. 
 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде. 
 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже 
ознаку „ПОВЕРЉИВОˮ, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 
понуђача.  
 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, 
поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВОˮ, а испод поменуте ознаке потпис 
овлашћеног лица понуђача.  
 

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

18. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ 
ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви. 
 

19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће 
му помоћи при прегледу понуде, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, 
односно његових подизвођача. 
 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуде. 
 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од 
понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 
меродавним, у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 

Неуобичајено ниска цена у смислу Закона је понуђена цена која значајно одступа у 
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима. 
 

20. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ 
Понуђач је дужан да у обрасцу конкурсне документације наведе рок важења понуде. 
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде.  
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити 
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одбијена. 
У случају истека рока за важност понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити од 
понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде не може мењати понуду. 
 

21. 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. 
 

22. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

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

набавке после доношења одлуке о додели оквирног спразума о чему може 

поднети писмени захтев наручиоцу.  
  

Наручилац је дужан да понуђачу омогући увид у документацију и копирање 

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

дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 

14. и 15. ЗЈН.   
 

23. 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, који 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 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 nabavkе.infra@srbrail.rs или препорученом пошиљком са повратницом. 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико 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 својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема 
захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 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 
10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

mailto:nabavka@infra.zs
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. 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 - 120.000,00 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; „Инфраструктура железнице Србије“ад; јавна набавка 77/2018; 
   (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 
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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  
 

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

24. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА   
Рок за доношење Одлуке о додели оквирног споразума је 25 (двадесетпет) дана од 
дана отварања понуда. 
 

25. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН  

Оквирни споразум о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. ЗЈН.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни 
споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 
чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН.  
 

Ако се понуђач у року који је наведен у позиву за закључење О к ви р но г  
споразума не одазове, сматраће се да је одустао од понуде и наручилац ће у том 
случају наплатити финансијску гаранцију за озбиљност понуде, без обзира на 
разлоге одустајања од понуде. 
 

Наручилац задржава право да у том случају закључи Оквирни споразум са првим 
следећим најповољниим понуђачем, а у складу са чланом 113. став 3. Закона о јавним 
набавкама. 
 

VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 Образац понуде (Образац 1); 

 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац  2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Oбразац изјаве о поштовању обавеза проистеких из других важећих прописа 
      (Образац 5); 

 Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања 
           банкарске гаранције за добро извршење посла (Образац 6) 

 Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања 
           банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року (Образац 7) 

 Образац изјаве о неопходном финансијском капацитету (Образац 8) 
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Образац 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда бр ______ од ________2018. год.  за јавну набавку радова, ископ рова,  

у отвореном поступку, набавка бр. 77/2018 
 

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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

1) Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

2) Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 Име особе за контакт  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

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

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 
 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 
 Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
Врста-величина правног лица 
(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди 
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 Адреса 

 

 
 Матични број 

 

 

Порески идентификациони број 

 

 
Понуђач (заокружити)  

А:Правно лице 
Б:Предузетник 
В:Физичко лице 

 
 Врста-величина правног лица 

(заокружити)  

А:Велико 
Б:Средње 
В:Мало 
Г:Микро 

 
Име особе за контакт 

 

  

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

 
Укупна цена, РСД  без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена, РСД  са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања Одложено,у року од 45 дана од 
дана пријема рачуна 

 
Рок извођења радова 
 

365 дана 

Гарантни рок 
(не краћи од 12 месеци од дана пријема 
изведених радова)  

____ месеци  

Рок важења понуде 
(минимум 30 дана) 

_____ дана од дана отварања 
понуда 

 
 

 
 

 
 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М.П.  
_____________________________        ________________________________ 

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



Конкурсна документација за јавну набавку радова- ископ рова, у отвореном поступку, 
набавка бр. 77/2018 

 40/60 

  

 

Образац  2 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

за јавну набавку радова - ископ рова, у отвореном поступку, набавка бр. 77/2018 
 

1. Релација:  у станици Топчидер   

Ред. 
број 

Опис 
Јед. 
мере 

Кол. 

Јед. 
цена, 
дин. 
без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена, 

дин. без 
ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4х5) 

1 

Ручни ископ рова димензија 0,4х0,8m 
(земљиште III категорије са 
каменомагрегацијом) рашчишћавањем  
терена, разастирањем песка d=20cm, 
постављањем PVC цеви 4хØ110mm, 
PVC штитника, полагање жуте PVC 
упозоравајуће траке, са затрпавањем и 
набијањем у најмање три слоја са 
одвозом сувишне земље на назначену 
депонију и враћањем камене агрегације 
у првобитно стање 

m 
 

24 
 

  

2 
Израда трасе кабла испод 1 колосека 
на дубини од 1,2m (од доње ивице 
прага) и уградња PVC цеви 4хØ110mm 

m 170 
  

3 

Склањање туцаника са станичних 
каналета, подизање поклопаца 
каналета,чишћење каналета, враћање 
поклопаца на каналете, враћање 
туцаника преко каналета 

m 38 

  

4 
Радови на замени поломљених 
каналета (корито 100х50х5cm и 
поклопац (2х)50х50х6cm) 

kom 19 
  

5 

Израда трасе кабла испод  5 колосека 
на дубини од 1,2m (од доње ивице 
прага) (изнад постојеће трасе кабла, 
паралелно) и уградња PVC цеви 
4хØ110mm 

m 24 

  

6 
PVC позор трака, набавка са испоруком 
(Т.У. за заштитну траку ПТТ Весник бр. 
14/71) 

m 24 
  

7 

PVC штитник кабла,набавка са 
испоруком (Т.У. за прекривени 
материјал од PVC-а за 
телекомуникационе каблове ПТТ 
Весник бр. 4/74) 

m 24 

  

8 Песак, набавка са испоруком m³ 7,5   
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9 

PVC цеви Ø110mm, дужине 6,00m са 
чешљевима,набавка са испоруком (Т.У. 
за PVC цеви  за ТТ канализацију ПТТ 
Весник бр. 6/73) 

m 466 

  

10 Набавка чепова од  PVC цеви Ø110mm kom 32   

11 

Израда јаме, набавка и постављање 
монтажног бетонског окна димензије 
0,6х0,6х1m са поклопцем који има 
отворе са три стране,са уградњом 
носача за каблове (Т.У. за приводна 
окна кабловске канализације ПТТ 
Весник бр.10/83) 

kom 1 

  

12 

Израда јаме, набавка и постављање 
монтажног бетонског окна димензије 
2х0,8х1m са поклопцем који има отворе 
са три стране, са уградњом носача за 
каблове (Т.У. за приводна окна 
кабловске канализације ПТТ Весник бр. 
10/83) 

kom 1 

  

13 
Пробој бетонског зида дебљине 1m за 
постављање PVC цеви 4хØ110mm 

kom 1 
  

14 
Пробој бетонског зида дебљине 0,5m за 
постављање PVC цеви 4хØ110mm 

kom 1 
  

15 
Израда трасе кабла испод асфалтног 
пута и уградња PVC цеви 4хØ110mm 

m 9,50 
  

16 

Ручни ископ рова димензија 0,4x0,8m 
(земљиште III категорије) дуж постојеће 
трасе кабла, са рашчишћавањем 
терена, разастирањем песка d=20cm, 
PVC цеви 4хØ110mm, PVC  штитника, 
полагање жуте PVC упозоравајуће 
траке, са затрпавањем и набијањем у 
најмање три слоја са одвозом сувишне 
земље на назначену депонију 

m 10 

  

17 

Набавка и уградња носача за каблове у 
постојећој бетонској шахти на дубини 
2m од врха шахте (Т. У. за носаче 
каблова у ТТ окнима и галеријама ПТТ 
Весник бр. 19/79) 

kom 8 

  

18 
Набавка и испорука станичних 
бетонских каналета-корито 100х50х5cm 

kom 19 
  

19 
Набавка и испорука станичних 
бетонских каналета-поклопац 
50х50х6cm 

kom 38 
  

УКУПНО  Релација:  у станици Топчидер   
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2. Релација: Пруга 215 Бор-Вржогрнац-Распутница 
Релација: Станица Бор Теретна 

  

Редни 
број 

Опис 
Јед. 
мере 

Кол. 

Јед. 
цена, 
дин. 
без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена, 

дин. без 
ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4х5) 

1 

Машински ископ рова димензија 
0,4x0,8m (земљиште III категорије) са 
рашчишћавањем терена, разастирањем 
песка d=20cm, постављањем PVC  
штитника, полагање жуте PVC 
упозоравајуће траке, са затрпавањем и 
набијањем у најмање три слоја са 
одвозом сувишне земље на назначену 
депонију 

m 1000 

  

2 
Набавка и  постављање ПЕВГ цеви 
Ø40cm за оптички кабал 

m 1000 
  

3 PVC позор трака, набавка са  испоруком m 1000   

4 
PVC штитник кабла, набавка са  
испоруком 

m 1000 
  

5 Песак, набавка са  испоруком m³ 40   

6 
Бетонски стубић (обележивач трасе са 
металном плочицом), набавка са  
испоруком и уградњом 

kom 2 
  

УКУПНО Релација: Пруга 215 Бор-Вржогрнац-Распутница 
Релација: Станица Бор Теретна 

 

  

 

  3. Релација: Станица Баточина -путни прелаз 2+983 

Редни 
број 

Опис 
Јед. 
мере 

 
 

Кол. 

Јед. 
цена, 
дин. 
без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена, 

дин. без 
ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4Х5) 

1 

Машински или ручни ископ рова 
димензија 0,4x0,8m (земљиште III 
категорије) са рашчишћавањем терена, 
разастирањем песка d=20cm, 
постављањем PVC  штитника, 
полагање жуте PVC упозоравајуће 
траке, са затрпавањем и набијањем у 
најмање три слоја са одвозом сувишне 
земље на назначену депонију 

m 

 
 
 
 

440 

 

 

2 PVC позор трака, набавка са  испоруком m 440   
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3 PVC штитник кабла, набавка са  
испоруком 

m 440 
 

 

4 Песак, набавка са  испоруком m³ 60   

5 
Израда пробоја  испод пруге  Ø 110mm 
и уградња PVC цеви 2x Ø 110mm 

m 20 
 

 

7 PVC цеви Ø110mm са испоруком m 40   

8 
Бетонски стубић (обележивач трасе са 
металном плочицом), набавка са  
испоруком и уградњом 

kom 
 

     6 
 

 

УКУПНО Релација: Станица Баточина -путни прелаз 2+983  

 
 

 
  

  4. Релација: Путни прелаз у Деспотовцу од км 33+887 до 34+818 

Редни 
број 

Опис 
Јед. 
мере 

 
 

Кол. 

Јед. 
цена, 
дин. 
без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена, 

дин. без 
ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4Х5) 

1 

Машински или ручни ископ рова 
димензија 0,4x0,8m (земљиште III 
категорије) са рашчишћавањем терена, 
разастирањем песка d=20cm, 
постављањем PVC  штитника, 
полагање жуте PVC упозоравајуће 
траке, са затрпавањем и набијањем у 
најмање три слоја са одвозом сувишне 
земље на назначену депонију 

m 

 
 
 
 

930 

 

 

2 PVC позор трака, набавка са  испоруком m 930   

3 
PVC штитник кабла, набавка са  
испоруком 

m 930 
 

 

4 Песак, набавка са  испоруком m³ 120   

5 
Бетонски стубић (обележивач трасе са 
металном плочицом), набавка са  
испоруком и уградњом 

kom 
 

     12 
 

 

УКУПНО Релација: Путни прелаз у Деспотовцу од км 33+887 
до 34+818 

 

      

  5. Релација: Лапово Варош  од км 106+620 до 106+780 

Редни 
број 

Опис 
Јед. 
мере 

 
 

Кол. 

Јед. 
цена, 
дин. 
без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена, 

дин. без 
ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4Х5) 

1 
Машински или ручни ископ рова 
димензија 0,4x0,8m (земљиште III 

m 
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категорије) са рашчишћавањем терена, 
разастирањем песка d=20cm, 
постављањем PVC  штитника, 
полагање жуте PVC упозоравајуће 
траке, са затрпавањем и набијањем у 
најмање три слоја са одвозом сувишне 
земље на назначену депонију 

 
 
 
 
   160 

2 PVC позор трака, набавка са  испоруком m 160   

3 
PVC штитник кабла, набавка са  
испоруком 

m 160 
  

4 Песак, набавка са  испоруком m³ 20   

5 
Бетонски стубић (обележивач трасе са 
металном плочицом), набавка са  
испоруком и уградњом 

kom 
 

      4 
 

 

УКУПНО Релација: Лапово Варош  од км 106+620 до 106+780  

      

  6. Релација: Лапово Варош  од км 107+032 до 107+250 

Редни 
број 

Опис 
Јед. 
мере 

 
 

Кол. 

Јед. 
цена, 
дин. 
без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена, 

дин. без 
ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4Х5) 

1 

Машински или ручни ископ рова 
димензија 0,4x0,8m (земљиште III 
категорије) са рашчишћавањем терена, 
разастирањем песка d=20cm, 
постављањем PVC  штитника, 
полагање жуте PVC упозоравајуће 
траке, са затрпавањем и набијањем у 
најмање три слоја са одвозом сувишне 
земље на назначену депонију 

m 

 
 
 
 

218 

 

 

2 PVC позор трака, набавка са  испоруком m 218   

3 
PVC штитник кабла, набавка са  
испоруком 

m 
218   

4 Песак, набавка са  испоруком m³ 30   

5 
Бетонски стубић (обележивач трасе са 
металном плочицом), набавка са  
испоруком и уградњом 

kom 
 

     5 
 

 

УКУПНО Релација: Лапово Варош  од км 107+032 до 107+250  
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7. Релација: у тунелу Стражевица између Распутнице К и Јајинаца 

Редни 
број 

Опис 

Јед. 
мере 

 
 
 

Јед. 
цена, 
дин. 
без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена, 

дин. без 
ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4Х5) 

1 

Склањање туцаника са каналета, 
подизање поклопаца каналета, 
чишћење каналета, враћање поклопаца 
на каналете, враћање туцаника преко 
каналета 

m 

 
 

150 

 

 

2 Полагање СТА кабла у каналету m 150   

 
УКУПНО Релација: у тунелу 
Стражевица између Распутнице К и 
Јајинаца 

 
  

 

      

 
8. Релација:на излазу из тунела 

Раковица Поставница П1 
 

  
 

Редни 
број 

Опис 
Јед. 
мере 

 

 
 
   Кол.     

Јед. 
цена, 
дин. 
без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена, 

дин. без 
ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4Х5) 

2 

У тунелу и испод једног колосека 
склањање туцаника са каналета, 
подизање поклопаца каналета, 
чишћење каналета, враћање поклопаца 
на каналете, враћање туцаника преко 
каналета 

m 

  

 

 Полагање СТА кабла у каналету m 170   

 
УКУПНО Релација:на излазу из 
тунела Раковица Поставница П1 

 
  

 

 
 

 
  

9. Релација:  Станица Севојно    

Редни 
број 

Опис 
Јед. 
мере 

Кол. 

Јед. 
цена, 
дин. 
без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена, 

дин. без 
ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4Х5) 

1 

Машински ископ рова димензија 
0,4x0,8m (земљиште III категорије) са 
рашчишћавањем терена, разастирањем 
песка d=20 cm, постављањем PVC  
штитника, полагање жуте PVC 

m 
 

43,30 
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упозоравајуће траке, са затрпавањем и 
набијањем у најмање три слоја са 
одвозом сувишне земље на назначену 
депонију 

2 

Ископ проширења (димензије 
2,7x0,5x0,8m) за СТКА наставке у 
земљишту III категорије са 
затрпавањем 

kom 2 

  

3 PVC позор трака, набавка са  испоруком m 43,30   

4 
PVC штитник кабла, набавка са  
испоруком 

m 43,30 
  

5 Песак, набавка са  испоруком m³ 3,464   

6 
Бетонски стубић (обележивач трасе са 
металном плочицом), набавка са  
испоруком и уградњом 

kom 2 
  

 УКУПНО Релација:  Станица Севојно     

 

  

10.Релација: Пожега-Каленић    

Редни 
број 

Опис 
Јед. 
мере 

Кол. 

Јед. 
цена, 
дин. 
без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена, 

дин. без 
ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4Х5) 

1 

Ручни ископ рова димензија 0,4x0,8m 
(земљиште II категорије) са 
рашчишћавањем терена, разастирањем 
песка d=20 cm, постављањем PVC  
штитника, полагање жуте PVC 
упозоравајуће траке, са затрпавањем и 
набијањем у најмање три слоја са 
одвозом сувишне земље на назначену 
депонију 

m 26 

  

2 
Ископ проширења (димензије 
1x0,4x0,8m) за PNK наставке у 
земљишту II категорије са затрпавањем 

kom 30 
  

3 PVC позор трака, набавка са  испоруком m 26   

4 
PVC штитник кабла, набавка са  
испоруком 

m 26 
  

5 Песак, набавка са  испоруком m³ 2,08   

6 
Бетонски стубић (обележивач трасе са 
металном плочицом), набавка са  
испоруком и уградњом 

kom 2 
  

УКУПНО Релација: Пожега-Каленић  
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11. Релација: Станица Бор Теретна- Блок 1 

Редни 
број 

Опис 
Јед. 
мере 

Количи
на 

Јед. 
цена, 
дин. 
без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена, 

дин. без 
ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4Х5) 

1 

Машински ископ рова димензија 
0,6x0,8m (земљиште III категорије) са 
рашчишћавањем терена, разастирањем 
песка d=20 cm, постављањем PVC  
штитника, полагање жуте PVC 
упозоравајуће траке, са затрпавањем и 
набијањем у најмање три слоја са 
одвозом сувишне земље на назначену 
депонију 

m 50 

  

2 
Ископ проширења (димензије 2x2x0,8m) 
у земљишту III категорије са 
затрпавањем 

kom 2 
  

3 PVC позор трака, набавка са  испоруком m 50   

4 
PVC штитник кабла, набавка са  
испоруком 

m 50 
  

5 Песак, набавка са  испоруком m³ 66   

6 
Бетонски стубић (обележивач трасе са 
металном плочицом), набавка са  
испоруком и уградњом 

kom 1 
  

УКУПНО Релација: Станица Бор Теретна- Блок 1  

  

 12. Релација: Станица Предејане 
КО101-ПП-ПБЈ 1-(Блок 1) 

  
  

Редни 
број 

Опис 

Јед. 
мере 

Кол. 

Јед. 
цена, 
дин. 
без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена, 

дин. без 
ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4Х5) 

 

Машински ископ рова димензија 
0,6x0,8m (земљиште IV категорије) са 
рашчишћавањем терена, разастирањем 
песка d=20 cm, постављањем PVC  
штитника, полагање жуте PVC 
упозоравајуће траке, са затрпавањем и 
набијањем у најмање три слоја са 
одвозом сувишне земље на назначену 
депонију 

m 200 

  

 
Ископ проширења (димензије 2x2x0,8m) 
у земљишту I IV  категорије са 

kom 2 
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затрпавањем 

 PVC позор трака, набавка са  испоруком m 200   

 
PVC штитник кабла, набавка са  
испоруком 

m 200 
  

 Песак, набавка са  испоруком m³ 24   

 
Бетонски стубић (обележивач трасе са 
металном плочицом), набавка са  
испоруком и уградњом 

kom 2 
  

УКУПНО Релација: Станица Предејане КО101-ПП-ПБЈ 1- 
(Блок 1) 

 

 
 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Ред. 
број 

 
 Позиција 

Вредност, динара 
без ПДВ-а 

1 Релација:  у станици Топчидер  

2 
Релација: Пруга 215 Бор-Вржогрнац-Распутница 

Релација: Станица Бор Теретна 
 

3 Релација: Станица Баточина -путни прелаз 2+983  

4 
Релација: Путни прелаз у Деспотовцу од км 33+887 до 
34+818 

 

5 Релација: Лапово Варош  од км 106+620 до 106+780  

6 Релација: Лапово Варош  од км 107+032 до 107+250  

7 
Релација: у тунелу Стражевица између Распутнице К и 
Јајинаца 

 

8 Релација:на излазу из тунела Раковица Поставница П1  

9 Релација:  Станица Севојно  

10 Релација: Пожега-Каленић  

11 Релација: Станица Бор Теретна- Блок 1  

12 Релација:Станица Предејане КО 101-ПП-ПБЈ 1 (Блок 1)  

У К У П Н О (1-12)  

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

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

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

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 3 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
за јавну набавку радова, ископ рова, у отвореном поступку,  

набавка бр. 77/2018 
 

 
 
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 

за јавну набавку радова, ископ рова, у отвореном поступку,  
набавка бр. 77/2018 

 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за 
јавну набавку радова, ископ рова, у отвореном поступку, набавка бр. 77/2018,  
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. 
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Образац 5 

 
Изјава о поштовању обавеза проистеких из других важећих прописа за јавну 
набавку  радова, ископ рова, у отвореном поступку, набавка бр. 77/2018 
 
У складу са чланом 76. став 2. ЗЈН,  
___________________________________________________________________ 
                                                   (Назив понуђача) 
 
даје:  

 
ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

ПРОИСТЕКЛИХ ИЗ ДРУГИХ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и да немам забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку радова, ископ рова, у 
отвореном поступку, набавка бр. 77/2018. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву је 
потребно копирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

Потпис овлашћеног 
лица 

 
____________________ 
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Образац 6 

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања 
банкарске гаранције за добро извршење посла за јавну набавку радова, ископ 
рова, у отвореном поступку, набавка бр. 77/2018 
 

 

Пословна банка __________________________________________ (уписати назив 
банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати безусловну, 
неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу основног правног 
посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по налогу нашег клијента 
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш 
депонент закључи уговор са „Инфраструктура железнице Србије“ ад, а везано за 
јавну набавку радова, ископ рова, у отвореном поступку, набавка бр. 77/2018, са 
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у 
целости у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, а максимално до 
_____________________________динара  

(словима: __________________________________________________________) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

За банку 
 

____________________ 
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Образац 7 

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања 
банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року за јавну 
набавку радова, ископ рова, у отвореном поступку, набавка бр. 77/2018 
 

 
Пословна банка _____________________________________________     (уписати 
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати безусловну, 
неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу основног правног 
посла, банкарску гаранцију  за отклањање недостатака у гарантном року, по налогу 
нашег клијента 
_________________________________________________________________________
__________________________ (уписати назив понуђача), након што наш депонент 
закључи Уговор са „Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, а везано за јавну 
набавку  радова, ископ рова, у отвореном поступку, набавка бр. 77/2018, са роком 
важности 30 дана дуже од дана истека уговореног гарантног рока, у износу од 5% од 
вредности Уговора без ПДВ-а, а максимално до ____________динара           
(словима: ___________________________________________________________). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

За банку 
 

____________________ 



Конкурсна документација за јавну набавку радова- ископ рова, у отвореном поступку, 
набавка бр. 77/2018 

 54/60 

  

 

Образац  8 
 

ИЗJAВA O НEOПХOДНOM ФИНAНСИJСКOM КAПAЦИTETУ 
за јавну набавку радова - ископ рова, у отвореном поступку, набавка бр. 77/2018  
 
 
 

Зaoкружити: 

1. зa пoнуђaчa кojи нaступa сaмoстaлнo 
2. зa групу пoнуђaчa у случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe 
3. зa пoнуђaчa кojи нaступa са подизвођачем 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изjaвљуjeмo дa зa прeдмeтну 
jaвну нaбaвку, рaспoлaжeмo нeoпхoдним финaнсиjским кaпaцитeтoм, штo 
пoдрaзумeвa дa испуњaвaмo услoв да у последњих 12 месеци, који претходе  
месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, нисмо били у блокади. 

 
 
 
 
 
Дaтум:_____________                                                               Пoтпис oвлашћеног лицa: 
Meстo:_____________                  ______________________ 

м.п 
 
 

Изјава се односи на поступак јавне набавке радова - ископ рова, у отвореном 
поступку, набавка бр. 77/2018, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 
 
 

* У случajу пoднoшeњa зajeдничкe понуде, сви члaнoви групe понуђача прeтхoднo пoпуњeн 
oбрaзaц пoтписуjу и oвeрaвajу и дoстaвљajу сa трaжeним дoкaзoм, у прилoгу, штo знaчи дa 
зaдaти услoв o дoвoљнoм финасијском кaпaцитeту члaнoви групe испуњaвajу зajeднo док 
подизвођач не може у целости испуњавати овај услов уместо понуђача.   
**Уз образац се достављају захтевани докази из. конкурсне документације 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку радова- ископ рова, у отвореном поступку, 
набавка бр. 77/2018 

 55/60 

  

 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР  

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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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. „____________________________“, ____________________________, 
________________, 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 отворени поступак, јавне набавке радова (набавка бр. 
77/2018), чији је предмет ископ рова;  
- да је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, Порталу 
службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници Наручиоца; 
- да је Извођач доставио  (заједничку/са подизвођачем) понуду број___________ од 
___________године (биће преузето из понуде) која се налази у прилогу Уговора и 
његов је саставни део; 
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број _____________ од 
____________2019. године (попуњава Наручилац), доделио Извођачу Уговор; 
 
 
Предмет Уговора 

Члан 1. 
Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Извођача по 
основу извођења радова на ископу рова, у свему према усвојеној Понуди Извођача, 
бр. ______________од _________2019. године, која je саставни део Уговора. 
  
Рок за извођење радова 

Члан 2. 
Радови ће се изводити сукцесивно, у складу са потребама и приоритетима Наручиоца, 
током календарске 2019. године. 
 

Место извођења радова 
Члан 3. 

Радове на ископу рова извршити:  
   1. релација:  У станици Топчидер 
   2. релација: Пруга: 215 Бор-Вражогрнац-Распутница, Релација:Станица Бор Теретна 
   3. релација: Станица Баточина -путни прелаз 2+983 
   4. релација: Путни прелаз у Деспотовцу од км 33+887 до 34+818 
   5. релација: Лапово Варош  од км 106+620 до 106+780 
   6. релација: Лапово Варош  од км 107+032 до 107+250 
   7. релација: у тунелу Стражевица између Распутнице К и Јајинаца 
   8. релација:  на излазу из тунела Раковица Поставница П1 
   9. релација:  Станица Севојно 
 10. релација: Пожега-Каленић 



Конкурсна документација за јавну набавку радова- ископ рова, у отвореном поступку, 
набавка бр. 77/2018 

 57/60 

  

 

 11. релација: Станица Бор Теретна – Блок 1 
 12. релација: Станица Предејане КО101-ПП ПБЈ1 (Блок I).  
 

Цена и начин плаћања 
Члан 4. 

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора износи ________ динара без ПДВ-а 
(словима:______________________________________________________________), 
 

односно ________________ динара са ПДВ-ом, 
(словима_______________________________________________________________). 
 

Уговорне стране су сагласне да су цене радова из Понуде фиксне и да се неће 
мењати у случају промене цена елемената на основу којих су  исте формиране.  

 

Члан 5. 

Наручилац се обавезује да ће Извођачу са матичним бројем ________________ 
уговорену цену утврђену у складу са чланом 4. овог уговора уплатити на његов текући 
рачун бр. __________________, код ____________ банке, на основу испостављеног 
рачуна за изведене радове. 

Наручилац се обавезује  да плаћање изврши у року од 45 дана од дана пријема  
рачуна.  
 

Обавезе Наручиоца 
Члан 6. 

Наручилац се обавезује да:  
1. по усклађеној динамици и дефинисаном термину извођења радова обезбеди 

приступ делу пруге на којој се изводе радови; 
2. обезбеди вршење стручног надзора,  
3. редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове у складу са 

одредбама уговора који дефинишу начин плаћања. 
 

Обавезе Извођача 
Члан 7. 

Извођач се обавезује да  радове из члана 3. овог уговора, изврши у свему  према 
Понуди бр. ________________ од _________.2019. године. 
Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да, 
својим средствима и својом радном снагом, у складу са приоритетима Наручиоца, 
изведе све уговорене радове.  
Извођач се обавезује да: 

- омогући вршење стручног надзора над извођењем радова, 
- у току извођења радова одржава градилиште уредно и редовно уклања сав 

отпадни материјал, 
- отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објектима и 

суседним објектима, 
- отклони све недостатке по примедбама надзорног органа и у складу са 

Уговором и оне који се евентуално појаве у гарантном року. 
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Банкарске гаранције за добро извршење посла и отклањање недостатака у 
гарантном року 

Члан 8. 
Извођач се обавезује да у року од 8 дана од дана  закључивања овог уговора преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења најмање 30 (тридесет) дана дужим 
од рока за извршење Уговора из члана 4. овог уговора, која мора бити безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.  
 

Ако рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да Наручиоцу, у 
моменту закључења Анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак радова, 
достави банкарску гаранције из става 1. овог члана са новим периодом важења који 
ће бити 30 дана дужи од новоутврђеног рока за завршетак радова.  
 

Извођач се обавезује да, у моменту примопредаје радова преда Наручиоцу банкарску 
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности 
уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног 
гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и 
платива на први позив, а у корист Наручиоца. 
 

Предаја банкарске гаранције из става 3. овог члана, је услов за оверу рачуна.   
 

У случају продужења рока из члана 4. овог уговора, Извођач је у обавези да продужи 
важност банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. 
 

Наручилац стиче право да активира, односно наплати банкарску гаранцију за 
отклањање недостатака у гарантном року, ако Извођач не отпочне са отклањањем 
недостатака, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева 
Наручиоца да то учини и ако их не отклони у року и на начин како је то одређено у 
писаном захтеву Наручиоца. 
 

Уговорна казна 
Члан 9. 

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 извршених радова са 
закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% (пет процената) 
вредности Уговора. 
 

Делимично извођење радова у предвиђеном року не 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 изведених радова, 
Наручилац има право да депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе на 
наплату.  
 

Гарантни рок 
Члан 10 

Гарантни рок за изведене радове износи ______ месеци,  рачунајући од дана 
примопредаје радова. 
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Члан 11. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони 
о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова 
и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и 
сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему 
писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, 
Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или 
физичко лице, на терет Извршиоца. 
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не сноси 
одговорност. 
 

Раскид Уговора 
Члан 12. 

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 13. 

Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом 
уговору, уколико је она последица више силе.  

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после 
закључења овог уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље 
уговорних страна, као што су: рат,  земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти 
државних органа од утицаја на извршење обавеза. 
 

Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или 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 14. 

У случају спора између Наручиоца  и Извођача уговара се надлежност Привредног 
суда у Београду. 
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Измена и допуна Уговора 
Члан 15. 

Овај уговор може бити измењен или допуњен у истој форми, сагласношћу уговорних  
страна, закључењем Анекса Уговора. 

Изузетно од става 1. овог члана, Наручилац има право да једнострано раскине Уговор 
уколико Извођач не изведе радове који су предмет јавне набавке, у уговореном року, 
као ни у накнадном року који му Наручилац одреди. 

 

Остале одредбе 
Члан 16. 

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима (“Сл. лист СФРЈ ”, бр. 29/78, 39/85-одлука УСЈ и 57/89, „Сл.  
лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003-Уставна повеља, као и других важећих  
прописа Републике Србије. 

 

Члан 17. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања  и издавањем банкарске 
гаранције за добро извршење посла, сходно члану 8. овог уговора. 

Члан 18. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац 
задржава 4 (четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка. 
 
 
 
    За Извођача                                                           За Наручиоца 
„_____________“                               „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 
      директор                                                            в.д. генерални директор 
 
 
____________________                                          _____________________ 
     Др Мирољуб Јевтић 

 


