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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 5. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Мишљења Управе за јавне набавке 

број 404-02-5467/18 од 06.02.2019. године и Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке, деловодни број 1/2019-964 од 29.03.2019. г., припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку услуге - иновација техничке документације за мост у Прокупљу 

 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда са 

Саобраћајним институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд, ЈН бр. 2/2019 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља 

 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Врста, техничке карактеристике, рок извршења услуге  4 

IV Техничке спецификације и пројектни задатак 4 

V 

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

76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

8 

VI Критеријуми за доделу уговора 11 

VII Обрасци који чине саставни део понуде 12 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 20 
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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“ 

Адреса: 11000 Београд, Немањина 6 

Интернет страница: www.infrazs.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
 

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда, у складу са Законом о јавним набавкама  („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и одговарајућим подзаконским 

актима донетим на основу Закона. 
 

3. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке су услуге - Иновација техничке документације за мост у 

Прокупљу, у свему према техничким условима из Одељка III конкурсне 

документације.   

 

4. Циљ поступка 
 

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

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног 

отварања понуда. 
  
6. Контакт служба 
  
Сектор за набавке и централна стоваришта: 

- е-mail: nabavke.infra@srbrail.rs 

радним даном од 8-16 часова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infrazs/
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке су услуге- Иновација техничке документације за мост у 

Прокупљу. 

Назив и ознака из општег речника набавки: 71322300 – услуга пројектовања 

мостова. 

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ, РОК ИЗВРШЕЊА 

УСЛУГЕ 

 
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

Опис 

               Предмет набавке је услуга израде техничке документације за мост у Прокупљу 

–иновација Главног пројекта моста на км 15+685 пруге Ниш- Косово Поље у смислу 

израде Идејног пројекта и Пројекта за извођење за реконструкцију моста и стубова 

моста у км 15+685,30  пруге Дољевац – Кастрат – Косово Поље. 

               Једноколосечни мост дужине l= 42 m, у km 15+685,30 железничке пруге 

Дољевац – Кастрат – Косово Поље налази се у правцу и хоризонтали,а на деоници 

Дољевац – Кастрат железничке пруге. На прузи је сада провизоријум уместо моста 

срушеног у НАТО бомбардовању. Колосек на постојећем провизоријуму и прузи је од 

шина типа 45, на дрвеним колосечним праговима и са „К“ причврсним прибором. 

Пројектна брзина на деоници је V= 70 km/h. Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд 

је израдио 2003. Главни пројекат реконструкције моста и бетонских стубова који је 

неопходно по основу Закона о планирању и изградњи (Службени гласник бр. 72/2009, 

81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2031- 

одлука УС, 98/2013- одлукаУС, 132/2014 и 145/2014), Закона о изменама и допунама 

Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС број 83/2018), иновирати у 

смислу израде Идејног пројекта и Пројекта за извођење како би се извршила 

реконструкција моста и бетонских стубова моста за редовно и безбедно одвијање 

железничког саобраћаја. 

              Прилог Захтева је Пројектни зададатак за израду Идејног пројекта и Пројекта 

за извођење за реконструкцију моста и стубова моста у км 15+685,30  пруге Дољевац – 

Кастрат – Косово Поље. 

 

Квалитет 

Идејни пројекат и Пројекат за извођење за реконструкцију моста и стубова моста у км 

15+685,30  пруге Дољевац – Кастрат – Косово Поље урадити у складу са  Законом о 

планирању и изградњи  (Службени гласник РС број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – 

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – 

одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Законом о изменама и допунама Закона о планирању 

и изградњи ( „Службени гласник РС“ број 83/2018) и у складу са Правилником о 

садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 72/2018). 

Извршилац се обавезује да ће приликом иновације Главног пројекта моста на км 

15+685 пруге Ниш – Косово Поље, у смислу израде Идејног пројекта и Пројекта за 

извођење за реконструкцију моста и стубова моста у км 15+685,30 пруге Дољевац – 

Кастрат – Косово Поље , применити законе и друге прописе, техничке нормативе и 

стандарде који регулишу предмет услуге, као и да ће услугу  извршити у складу са 

нормама квалитета.  
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Рок за извршење услуге 

 

Пројектант се обавезује да за рачун Наручиоца изради иновацију постојеће техничке 

документације, Главног пројекта моста на км 15+685 пруге Ниш – Косово Поље, 

кроз израду Идејног пројекта и Пројекта за извођење за реконструкцију моста и 

стубова моста у км 15+685,30  пруге Дољевац – Кастрат – Косово Поље у складу са 

Законом, важeћим стандардима, техничким нормативима и правилима струке у року 

(120) стодвадесет дана, у шест примерака од којих два у електронској форми. 

Рок за израду Идејног пројекта за реконструкцију моста и стубова моста у км 

15+685,30  пруге Дољевац – Кастрат – Косово Поље је 45 дана. 

Рок за израду Пројекта за извођење за реконструкцију моста и стубова моста у км 

15+685,30  пруге Дољевац – Кастрат – Косово Поље је 75 дана и почиње од датума 

писаног обавештења Наручиоца да је извршена Техничка контрола Идејног пројекта, 

односно о достави  вршиоца техничке контроле која потврђује да је Идејни пројекат  

усклађен са Законом о планирању и изградњи, другим прописима, стандардима, 

техничким нормама и нормама квалитета   

 

Гаранција 

 

Гаранција за пружену услугу за Идејни пројекат мора трајати најмање 30 (тридесет) 

дана дуже од уговореног рока за коначно извршење услуге, односно најмање 30 

(тридесет) дана дуже од дана када је Наручиоцу достављена Изјава вршиоца техничке 

контроле којим се утврђује да је Идејни пројекат који је и предмет набавке усклађен са 

Законом о планирању и изградњи, другим прописима, стандардима, техничким 

нормама и нормама квалитета. Обавеза Наручиоца је спровођење процедуре за 

Техничку контролу Идејног пројекта у року од (30) дана.Гаранција на Пројекат за 

извођење мора трајати најмање 30 (тридесет) дана по писменом обавештењу 

Наручиоца да израђену техничку документацију прихвата без примедби. 

Наручилац се обавезује да у року од 30 (тридесет) дана од пријема израђене техничке 

документације писмено обавести Извршиоца да ли исту прихвата без примедби или 

има приговора и захтева на документацију. Пројектант је у обавези да приступи по 

оправданим примедбама на израђену техничку документацију и уради допуну односно 

исправке.  
 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

за израду 
 

ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ  

моста и бетонских стубова моста у km 15+685,30 

пруге Дољевац - Кастрат – Косово Поље 

 

 

1. ЦИЉ ИНОВАЦИЈЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА У СМИСЛУ ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ 

ПРОЈЕКТА И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

 

Једноколосечни мост дужине l= 42 m, у km 15+685,30 железничке пруге Дољевац – 

Кастрат – Косово Поље налази се у правцу и хоризонтали, а на деоници Дољевац – 

Кастрат. На прузи је сада провизоријум уместо моста срушеног у НАТО бомбардовању. 

Колосек на постојећем провизоријуму и прузи је од шина типа 45, на дрвеним 

колосечним праговима и са „К“ причврсним прибором. Пројектна брзина на деоници је 

V= 70 km/h.  
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Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд је израдио 2003.године Главни пројекат 

реконструкције моста и бетонских стубова који је неопходно по основу Закона о 

планирању и изградњи (Службени гласник бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- одлука 

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2031- одлука УС, 98/2013- одлукаУС, 

132/2014 и 145/2014), Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 

(Службени гласник РС број 83/2018), иновирати у смислу израде Идејног пројекта и 

Пројекта за извођење, како би се извршила реконструкција моста и бетонских стубова 

моста за редовно и безбедно одвијање железничког саобраћаја. 

2. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА И ПРОЈЕКТА 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

Као документациону основу за израду Идејног пројекта и Пројекта за извођење 

користити: 

2.1. Главни пројекат реконструкције моста и бетонских стубова на прузи Ниш – 

Косово Поље , на деоници Дољевац- Косово Поље у km 15+685,30 је израдио 

Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд 2003. године као и сву постојећу 

техничку документацију која се тиче моста;  

2.2.  Извештаје и записнике комисија "Инфраструктура железнице Србије" а.д., 

односно ЈП            "Железнице Србије"  који се тичу предметне деонице железничке 

пруге; 

2.3.  Сву постојећу техничку документацију која се тиче предметне деонице 

железничке пруге;  

2.4. Закон о железници (Службени гласник РС број 41/2018), Закон о 

интероперабилности железничког система  (Службени гласник РС број 41/2018), 

Закон о безбедности у железничком саобраћају (Службени гласник РС број 

41/2018), Закон о планирању и изградњи (Службени гласник бр. 72/2009, 81/2009-

испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2031- одлука 

УС, 98/2013- одлукаУС, 132/2014 и 145/2014), Закон о изменама и допунама Закона 

о планирању и изградњи (Службени гласник РС број 83/2018), Правилника о 

садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката (Службени гласник бр.72/2018); 

2.5. Свe другe важећe законe, подзаконска акта, стандардe и прописe који се односе 

на предмет пројектовања. 

 

3. УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА  И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

       Идејни пројекат и Пројекат за извођење реконструкције моста и бетонских стубова 

моста у     km 15+685,30 железничке пруге Дољевац - Кастрат – Косово Поље 

израдити према следећим условима: 

3.1 Урадити Идејно решење за прибављање локацијских услова за предметну 

реконструкцију у складу са чланом 53а Закона о планирању и изградњи  

(Службени гласник РС број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 

132/2014 и 145/2014), Законом о изменама и допунама Закона о планирању и 

изградњи ( „Службени гласник РС“ број 83/2018) ) и у складу са Правилником о 

садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 

72/2018). 

3.2 Челичну конструкцију једноколосечног моста пројектовати са отвореним колосеком 

са колосеком у дугом шинском траку без застора.   
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3.3 Горњи строј на мосту пројектовати према постојећем типу шине са еластичним   

причвршћењем. 

3.4 Мост пројектовати тако да се обезбеди слободан профил који одговара товарном 

профилу GC. 

3.5 Технологију и динамику радова пројектовати у условима интервалних дневних 

затвора пруге, (између саобраћаја возова), чије трајање током важења рада вожње 

за 2018/2019. годину  не треба да буде дуже од 10 сати у току дана, као и у 

условима потпуне обуставе железничког саобраћаја само за радове који то 

захтевају. Интервал од 20.00 часова до 04.10 је интервал у коме, на предметној 

деоници, за ред вожње 2018/2019. године нема возова, па се евентуално и он може 

користити за потребе извођења радова. 

3.6   При пројектовању треба користити важеће Правилнике и одговарајуће СРПС ЕН 

стандарде и остале прописе. 

3.7 Мост пројектовати за шеме оптерећења LM-71 и SW-2. 

3.8 Пројектом предвидети канале за кабловске инсталације. 

3.9  Пројектним решењем предвидети задржавање постојеће осе и нивелете пруге. 

3.10 Техничку документацију израдити у складу са Правилником о садржини, начину и 

поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и 

намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 72/2018). Иста треба да саржи и 

следеће: 

 Геотехничка испитивања  

 Геодетске подлоге 

 Остале подлоге које се покажу да су неопходне у току израде пројекта 

 Статички прорачун конструкције и стубова 

 Технички извештај за конструкцију и стубове са технологијом и 

динамиком извођења радова. 

 Предмер и предрачун радова за конструкцију и стубове 

 Предмером и предрачуном предвидети испитивање моста под пробним 

оптерећењем. 

 Диспозицију моста, и остале цртеже за извођење, спецификацију 

материјала, детаље итд. 

 Пројекат уређења колосека у дуги шински трак 

3.11Пројекат за извођење поред осталог треба да садржи План превентивних мера. 

3.12Обавеза Пројектанта је да прибави све потребне сагласности на техничку 

документацију у складу са условима имаоца јавних овлашћења који су наведени у 

локацијским условима. 

4. ОБРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Овај пројектни задатак је саставни део Идејног пројекта и Пројекта за извођење и у 

исте мора бити увезан одмах после садржаја пројекта.  

Идејни пројекат и Пројекат за извођење израдити у шест (6) увезаних примерака и у 

два (2) електронска примерка (CD) и доставити “Инфраструктура железнице Србије” 

а.д., Сектору за развој на верификацију. Такође доставити и седам (7) примерака 

тендерске документације,тј.  део техничке документације који се односи на предмер и 

предрачун радова , а који ће бити основ за покретање поступка за извођење радова на 

реконструкцији моста 
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
 

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: 

 
 

Р. бр. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);  

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у 

поглављу V ове конкурсне 

документације), којом 

понуђач под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће 

у поступку јавне набавке из 

чл. 75. дефинисане овом 

конкурсном документацијом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

ЗЈН);  

 

3 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 

1. тач. 4) ЗЈН);  

 

4 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
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5. 

 

Да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне 

набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН- Да 

понуђач поседује лиценцу за израду 

техничке документације за јавну 

железничку инфраструктуру коју је издало 

надлежно Министарство и то: 

  П141Г2 - пројеката саобраћајница 

за јавне железничке инфраструктуре 

са прикључцима; 

 П141С1 - пројеката саобраћаја и 

саобраћајне сигнализације за јавне 

железничке инфраструктуре са 

прикључцима; 

 П1412Г1- пројеката грађевинских 

конструкција за објекте на јавним 

железничким инфраструктурама са 

прикључцима (мостови)  

  

 

 

 

- Копије лиценци  

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Р. бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1 

Да понуђач располаже неопходним 

финансијским капацитетом и то: да је у 

претходне три обрачунске године (2015, 

2016, 2017.) остварио укупан приход у 

минималном износу од: 3.000.000,00 РСД 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у 

поглављу V ове конкурсне 

документације), којом 

понуђач под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће 

у поступку јавне набавке из 

чл. 75. дефинисане овом 

конкурсном документацијом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Да понуђач располаже неопходним 

пословним капацитетом и то: да понуђач 

услуга има доказано искуство у изради 

техничке документације  за железничку 

грађевинску, односно електротехничку 

инфраструктуру, што је неопходно 

доказати референц листом израђене 

техничке документације из области која је 

предмет набавке у последње три године 

  

3 

Да понуђач располаже неопходним 

техничким капацитетом и то: да понуђач 

има лиценциране софтвере, рачунарску 

опрему и штампаче неопходне за 

реализацију посла који је предмет 

набавке. 

 

4 

Да понуђач располаже неопходним 

кадровским капацитетом и то: односно да 

понуђач има стално запослена 

високообразована стручна лица  која 
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поседују адекватне лиценце неопходне за 

израду техничке документације која је 

предмет понуде и то: 

 Најмање два дипломирана грађевинска 

инжењера са важећом лиценцом 315 

(одговорни пројектант саобраћајница) 

или једног дипломираног грађевинског 

инжењера са важећом лиценцом 315 и 

једног са важећом лиценцом 312 

(одговорни пројектант грађевинских 

конструкција нискоградње); 

 Најмање два дипломирана саобраћајна 

инжењера са важећом лиценцом 370 

(одговорни пројектант саобраћаја за 

саобраћајну сигнализацију) и једног са 

важећом лиценцом број 368; 

 Најмање једног дипломираног инжењера 

геодезије, са важећом лиценцом 372; 

 Најмање једног дипломираног геолога са 

важећом лиценцом 391  (одговорни 

пројектант на изради геотехничких 

подлога) 

 Најмање два дипломирана грађевинска 

инжeњера са важећом лиценцом 310( 

одговорни пројектант грађевинских 

конструкција обeјката високоградње, 

нискоградње и хидроградње) или једног 

дипломираног грађевинског инжeњера са 

важећом лиценцом 310 и једног 

дипломираног грађевинског инжeњера са 

важећом лиценцом 312(одговорни 

пројектант грађевинских конструкција 

нискоградње); 

 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3, 4. 

и 5 и додатних услова под редним бројем 1, 2, 3, 4. у поступку предметне јавне набавке, 

у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у 

поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 

75. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом, а обавезни услов под тачком 5) 

доказује и достављањем копија захтеваних лиценци. 

 

Наручилац задржава право да, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача 

затражи да достави копију доказа о испуњености захтеваних услова , предвиђених 

чланом 77. ЗЈН, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. 
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Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој 

су тражени подаци јавно доступни.  
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 

 
 

VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

1. Критеријум за доделу уговора 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  
 

 

2. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 
 

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. 
 

Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понудe. 

Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђач у поступку преговарања не 

да своју коначну цену.  

Представник понуђача, пре почетка поступка отварања понудe, мора предати комисији 

посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понудe и овлашћење за 

преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача. 

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку 

сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.  

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у 

достављеној понуди.  

Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде 

већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета 

набавке. 
 

Наручилац је дужан да води записник о преговарању. 

 

VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

1) Образац понуде (Образац 1); 

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

 (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

 набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5). 
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Образац 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге  

- Иновација техничке документације за мост у Прокупљу, набавка бр. 2/2019 

 

 
 

 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 
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2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – услуга иновације техничке документације за 

за мост у Прокупљу 

 

 

Укупна цена, динара без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена, динара са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

Одложено, у року од 45 дана од дана 

пријема рачуна за извршену услугу 

 

Укупан рок извршења услуге, тј.  рок за 

израду Идејног пројекта и Пројекта за 

извођење за реконструкцију моста и 

стубова моста у км 15+685,30  пруге 

Дољевац – Кастрат – Косово Поље од 

дана закључења уговора /максимално 120 

дана/ 

 

- Рок за израду Идејног пројекта за 

реконструкцију моста и стубова моста од 

дана закључења уговора /максимално 45 

дана/ 

 

- Рок за израду Пројекта за извођење за 

реконструкцију моста и стубова моста од 

датума писаног обавештења Наручиоца да 

је извршена Техничка контрола Идејног 

пројекта /максимално 75 дана / 

 

_______ дана 

 

 

 

 

 

 

_______ дана 

 

 

 

 

_______ дана 

 

 

Гаранција за извршену услугу /минимум 

30 дана од уговореног рока за коначно 

извршење услуге/ 

_______ дана 

 

 

Рок важења понуде/од дана отварања 

понуде, минимум 90 дана/ 

 

 

________ дана 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  
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Образац 2 

 

 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 
Предмет ЈН Укупна цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 

Услуга иновације техничке 

документације за мост у 

Прокупљу – израда Идејног 

пројекта и Пројекта за извођење 

  

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 2. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а  

 у колони 3. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 3 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
за јавну набавку услуге - Иновација техничке документације за мост у Прокупљу, 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, 

набавка бр. 2/2019 

 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 Образац 4 

 
 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке услуге Иновација техничке документације за мост у Прокупљу, 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда,набавка бр. 

2/2019,  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. 
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Образац 5 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 

ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

-  ЧЛ. 75. И ЧЛ.76 ЗЈН 

 

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

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке услуге - Иновација техничке документације за мост 

у Прокупљу, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 

понуда,набавка бр. 2/2019,  испуњава све услове из чл. 75.  и 76. ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 

предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН- важеће лиценце П141Г2; 

П141С1; П1412Г1- – за израду техничке документације: пројекти 

грађевинских конструкција за објекте на јавним   железничким 

инфраструктурама са прикључцима (тунели) , издату од стране 

Министарства надлежног за послове грађевинарства 

6) Понуђач испуњава додатне услове у погледу финансијског, техничког, 

пословног и кадровског капацитета (чл. 76. ст. 2. ЗЈН) дефинисане овом 

конкурсном документацијом. 

 

 

Место:_____________                                                                Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 

понуда ЈН бр.2/2019 

 

18/25 

 

 

 

Модел меничног овлашћења (доставља се уз понуду) 

На основу Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 , Сл. лист СФРЈ бр. 16/65 , 54/70 , 

57/89 , Сл. лист СРЈ бр. 46/96)  

ДУЖНИК: __________________________________________________________  

Седиште: ___________________________________________________________  

Матични број: ______________  

ПИБ: ____________  
Текући рачун: _______________________________________________________  

Код банке: __________________________________________________________  

 

ИЗДАЈЕ  

     

    МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  

                                ЗА КОРИСНИКА СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ  

 

КОРИСНИК: "Инфраструктура железнице Србије" ад - Београд, Немањина 6, 

ПИБ: 109108420, матични број: 21127094 

 

Предајемо вам једну бланко соло меницу са клаузулом да је „неопозива“, 

„безусловна“, „на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, серија 

___________ на износ _____________________________ динара 

(словима:_________________________________________) на име гаранције за 

озбиљност понуде ( 5% од износа понуде ) за јавну набавку - Иновација техничке 

документације за мост у Прокупљу, у преговарачком поступку без објављивања позива 

за подношење понуда,набавка бр. 2/2019,  

Рок важења менице је  до ___________________ године. 

            Овлашћујемо: "Инфраструктура железнице Србије" ад, Немањина 6 - 

Београд да горе наведену  меницу може уновчити неопозиво, безусловно, на први 

позив, без права на приговор, без трошкова, вансудски, и преко своје банке са свих 

рачуна Дужника. 

            Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату  - плаћање изврши на терет 

свих наших рачуна, а приоритетно на терет нашег рачуна број ____________________ и 

да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну/има 

уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са 

рачуна.  

 Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до 

промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну 

Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица Дужника 

___________________. 

Ово овлашћење сачињено у два (2) истоветна примерка, од којих један (1) за 

Дужника, 1 (један) за Корисника.   

 

 Датум издавања овлашћења                           Дужник – издавалац менице 

 

М.П.     ____________________________ 

                                                                  Потпис овлашћеног лица 
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Модел меничног овлашћења (доставља се уз уговор) 

На основу Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 , Сл. лист СФРЈ бр. 16/65 , 54/70 , 

57/89 , Сл. лист СРЈ бр. 46/96)  
 

ДУЖНИК-ПРАВНО ЛИЦЕ:_____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Седиште/адреса: ____________________________________________________ 

Матични број: _______________________________________________________ 

ПИБ:   _____________________________________________________________ 

Текући рачун: _______________________________________________________ 

Код банке: __________________________________________________________ 

 

ИЗДАЈЕ  

                                           МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  

                                ЗА КОРИСНИКА СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ  

 

КОРИСНИК: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Београд, Немањина 6, ПИБ: 

109108420, матични број: 21127094 

 

Предајемо вам једну бланко соло меницу са клаузулом да је „неопозива“, „безусловна“, 

„на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, серија ___________ на износ 

_____________________________ динара 

(словима:_________________________________________) на име средства финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла, а коју Корисник може реализовати ако горе наведени 

дужник не извршава или неуредно извршава своје обавезе по основу Уговора 

____________________________________________________ дел. број Дужника 

______________ од ______________године,  дел. број Корисника ______________ од 

______________ године,  који је закључен након спроведеног поступка јавне набавке број 

2/2019. 

Рок важења менице је  до ___________________ године. 

            Овлашћујемо: "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Немањина 6 - Београд да 

горе наведену  меницу може уновчити неопозиво, безусловно, на први позив, без права на 

приговор, без трошкова, вансудски, и преко своје банке са свих рачуна Дужника. 

            Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату  - плаћање изврши на терет свих 

наших рачуна, а приоритетно на терет нашег рачуна број ____________________ и да поднети 

налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну/има уопште нема или нема 

довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.  

 Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до промене лица 

овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних 

промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица Дужника ___________________. 

Ово овлашћење сачињено у два (2) истоветна примерка, од којих један (1) за Дужника, 1 

(један) за Корисника.   

 

 Датум издавања овлашћења                           Дужник – издавалац менице 

 

М.П.     ____________________________ 

                                                                 Потпис овлашћеног лица 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 

Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, овереној 

печатом на адресу:  
 

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д. 

Сектор за набавке и централна стоваришта, главна писарница, соба бр. 134, 

приземље, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија,  
 

са назнаком: 

 

,,Понуда за јавну набавку услуге  - Иновација техничке документације за мост у 

Прокупљу, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 

понуда,набавка бр. 2/2019- НЕ ОТВАРАТИ”. 

 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

17.04.2019. године до 11.30 часова. 
    
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити 

време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико 

је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 

понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

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

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 

отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 

Понуда мора да садржи:  

 оверен и потписан Образац понуде (Образац 1);  

 оверен и потписан Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 оверен и потписан Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у 

поступку јавне набавке - чл. 75 ЗЈН (Образац 5); 

 Копију лиценце П143 Г1 

 Бланко соло меницу  евидентирану у регистру Народне банке Србије, са 

меничним овлашћењем и картон депонованих потписа. 

 
 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  
 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: "Инфраструктура 

железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина 6, соба 134, I спрат,  са назнаком: 
 

„Измена / допуна / измена и допуна / опозив понуде за јавну набавку услуге  - 

Иновација техничке документације за мост у Прокупљу, у преговарачком 

поступку без објављивања позива за подношење понуда,набавка бр. 2/2019- 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. 
 

Отварање понуде и поступак преговарања обавиће се одмах након истека рока за 

достављање понуде, тј. 17.04.2019. године, са почетком у 12.00 часова, у 

просторијама Наручиоца, "Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, 

Немањина 6, соба 349, I спрат. 
 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
У предметном поступку није утврђена могућност за учествовање у заједничкој понуди 

или као подизвођач. 
 

 

6. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

6.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12 и 68/15), 45 дана од дана 

пријема рачуна за извршену услугу.  
 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

6.2. Захтев у погледу рока извршења услуге 

Укупан рок извршења услуге, тј. рок за израду Идејног пројекта и Пројекта за извођење 

за реконструкцију моста и стубова моста у км 15+685,30  пруге Дољевац – Кастрат – 

Косово Поље не може бити дужи од 120 дана од дана закључења уговора. 

- Рок за израду Идејног пројекта за реконструкцију моста и стубова моста од дана 

закључења уговора /максимално 45 дана/ 

 

- Рок за израду Пројекта за извођење за реконструкцију моста и стубова моста од 

датума писаног обавештења Наручиоца да је извршена Техничка контрола Идејног 

пројекта /максимално 75 дана / 

6.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 
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У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 

7. 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. 
 

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

РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 
 

1) Понуђач је дужан да у понуди достави као средство финансијског обезбеђења за 

озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом 

од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија 

картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је минимум 30 дана дуже 

од предвиђеног рока важења понуде. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду 

уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 

своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 

набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 

извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

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

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

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

2) Понуђач се обавезује да у моменту закључења уговора  преда наручиоцу бланко 

соло меницу  за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 

попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 

укупне вредности Уговора  без ПДВ-а и рoкoм вaжeњe 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг 

рoкa извршења услуге. 
 

У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, изабрани понуђач/Пружалац услуге je у 

oбaвeзи дa Наручиоцу дoстaви нoвo мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм 

вaжнoсти 30 дaнa дужим oд нoвoутврђeнoг рoкa зa извршeњe услуге. 

Срeдствa гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa бићe плaтивa Наручиоцу кao нaкнaдa зa 

губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Пружаоца услуге дa извши свoje oбaвeзe пo 

уговору. 
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9. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 

 

10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште, на адресу наручиоца, 

„Инфраструктура железнице Србије“ а. д., Сектор за набавке и централна 

стоваришта, канцеларија бр. 391, I спрат, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, 

Република Србија, електронске поште на e-mail nabavke.infra@srbrail.rs тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при 

чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 

конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 2/2019“ 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуде, дужан је да продужи рок за подношење понуде и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуде.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. ЗЈН,  и то:  

-  путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 

наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 

11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА  
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан 

93. ЗЈН).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени 

рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 

код понуђача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  
 

12. 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. 
 

13. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 

ЗАХТЕВА  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 

које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 

e-mail: nabavka@infrazs.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 

наручиоца. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

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 

десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
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4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
 

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

елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид 

у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 

финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог 

за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које  

     се подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., јавна набавка 

     ЈН 3/2017  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 

      за којег је извршена уплата таксе;  

         (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе наведене под тачком 1, или  
 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава), или 
 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 

из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу 

са ЗЈН и другим прописом. 
 

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


