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Предмет: Измене и допуне бр. 1 за јавну набавку кочионих папуча, у отвореном 

поступку (бр. 8/2015) 

 

 

У конкурсној документацији на страни 3 и 33 стоји: 

 

Понуђач ће уз понуду доставити и оверене копије следећих докумената: 

- Дозволу Дирекције за Железнице Србије за коришћење производа, 

- Извештај о извршеној хомологацији уметка кочних папуча на инерцијалном 

испитном столу у овлашћеној установи UIC-a, 

- *Европски железнички сертификат TSI за производ и за фабрику, 

- Фабрички атест о квалитету коришћених материјала за израду уметака 

кочних папуча, 

- Радионичке цртеже за тражене уметке кочних папуча, 

- Серификат система менаџмента квалитета 9001:2008, 

- Сертификат система менаџмента животном средином 14000:2005 – екологија,  

- Сертификат система управљања заштитом здравља и безбедности на раду 

18001:2008 – заштита на раду. 

 

Напомена: * - односи се на уметак кочне папуче Л 250 и Л 320. 

 

Мења се и гласи: 

Понуђач уз понуду треба да достави копије следећих докумената која 

представљају саставни и  обавезни  део понуде: 

- Дозволу Дирекције за Железнице Србије за коришћење производа, 

- Извештај о извршеној хомологацији уметка кочних папуча на инерцијалном 

испитном столу у овлашћеној установи UIC-a, 

- *Европски железнички сертификат TSI за производ и за фабрику, 

- Фабрички атест о квалитету коришћених материјала за израду уметака 

кочних папуча, 

- Радионичке цртеже за тражене уметке кочних папуча, 

- Серификат система менаџмента квалитета 9001:2008, 

- Сертификат система менаџмента животном средином 14000:2005 – екологија,  

- Сертификат система управљања заштитом здравља и безбедности на раду 

18001:2008 – заштита на раду. 

 

Напомена: * - односи се на уметак кочне папуче Л 250 и Л 320. 

 

У конкурсној документацији на страни 15 стоји: 

Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора – уколико је у 

законској обавези, у претходне три обрачунске године 2012, 2013, 2014, 



(минимални потребан промет за учешће у јавној набавци за наведене три године 50  

милиона динара без ПДВ-а). 

 

 

Мења се и гласи: 

Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора – уколико је у 

законској обавези, у претходне три обрачунске године 2012, 2013, 2014, 

(минимални потребан промет за учешће у јавној набавци за наведене три године 60  

милиона динара без ПДВ-а). 

 

У конкурсној документацији на страни 31 у члану 11 Гаранција за добро 

извршење посла стоји: 

 

Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу банкарску гаранцију 

за добро извршење посла у износу  10 % (десет процената) од износа вредности 

Уговора и роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење 

Уговора у целости. 

 

Мења се и гласи: 

Продавац се обавезује да ће најкасније 7 дана од дана потписивања уговора,  

доставити Купцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу  10 % 

(десет процената) од износа вредности Уговора и роком важења 30 дана дужим од 

уговореног рока за коначно извршење Уговора у целости. 

 

 

У конкурсној документацији на страни 42 у Обрасцу 11 стоји: 

ради учешћа у отвореном поступку, за доделу Уговора о јавној набавци услуге 

редовне оправке 15 путничких кола, по партијама, ЈН број 109/2014,  за потребе  

„Железнице Србије“ ад  и у друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 

 

Мења се и гласи: 

Образац бр. 11 дат у прилогу. 

 

У конкурсној документацији у Обрасцу бр. 4, у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ под 

тачком 5 стоји: 
 Изјава и Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом 

Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора – уколико је у 

законској обавези, у претходне три обрачунске године 2012, 2013, 2014, (минимални 

потребан промет за учешће у јавној набавци за наведене три године 50  милиона динара без 

ПДВ-а) или Извештај о бонитету за ЈН који издаје АПР. 
 

Мења се и гласи: 
Изјава и Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом 

Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора – уколико је у 

законској обавези, у претходне три обрачунске године 2012, 2013, 2014, (минимални 

потребан промет за учешће у јавној набавци за наведене три године 60  милиона динара без 

ПДВ-а) или Извештај о бонитету за ЈН који издаје АПР. 
                                          Председник Комисије 

 

                __________________________ 

                                                           Мануела Марић, инж.ел.ср 

 



Образац бр. 11 
 

ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ 

за јавну набавку кочних папуча, у отвореном поступку (број 8/2015)  

  

Наручилац:___________________________________________   

Седиште:______________________________________________  

Улица и број:__________________________________________  

Телефон :____________________________________________  

Матични број:_________________________________________  

ПИБ:__________________________________________________  
 
 

У складу члана 76. став 2. тачка 2.а. Закона о јавним набавкама, издаје 

 

ПОТВРДУ 

којом потврђује да је понуђач 
 

_____________________________________________________________________ 

                                      (назив и адреса  понуђача) 

у претходне 3 (три) године  (2012, 2013. и  2014. год.) Наручиоцу извршио 

испоруку добара која су предмет јавне набавке, у укупној вредности 

_____________________________________________________________________  

(уписати фактурисани износ реализованих услуга бројкама и словима) 

и то: 
Укупан вредност 

испоручених добара  

која су предмет набавке  

 у 2012. год. у РСД без 

ПДВ-а или EUR  

    

Укупан вредност 

испоручених добара  која 

су предмет набавке  

 у 2013. год. у РСД без 

ПДВ-а или EUR  

Укупна вредност 

испоручених добара 

која су предмет 

набавке  

 у 2014. год. у РСД без 

ПДВ-а или EUR  

 

 

  

УКУПНО ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ 
 

 

 

Потврда се издаје на захтев понуђача 

_______________________________________________________________ 

ради учешћа у отвореном поступку, за доделу Уговора о јавној набавци кочионих 

папуча, ЈН број 8/2015,  за потребе  „Железнице Србије“ ад  и у друге сврхе се не 

може користити. 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 
 

 

Пприлог: копија Уговора или  рачуна 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

Овлашћено лице 

Наручиоца: 

 

 
 

Дана 

 

 

  



Образац бр. 4 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом           

приложеном у понуди. 
 

 

 

 

 

НАПОМЕНЕ: 

- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду. 

- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације приложене у 

понуди, меродавни су подаци из приложене документације. 

Назив документа Приложено 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. Извод из регистра надлежног органа  Да Не 

2. Потврда надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова: 

да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично дело против привреде, 

кривично дело против животне средине, кривично дело примања или давања мита и 

кривично дело преваре 

Да Не 

3. Потврде надлежног органа да није изречена мера забране обављања делатности:  

Потврда привредног и прекршајног суда да није изречена мера забране обављања 

делатности, или  
Да Не 

Потврда Агенције за привредне регистре да није изречена мера забране обављања 

делатности.   
Да Не 

4. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када има седиште на њеној територији: 

Потврда Пореске управе Републике Србије Да Не 

Потврда јединице локалне самоуправе - Управе јавних прихода  Да Не 

Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације Да Не 

4.1 Понуђач уписан у Регистар понуђача Агенције за привредне регистре  Да Не 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

5. Изјава и Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом 

Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора – уколико је у 

законској обавези, у претходне три обрачунске године 2012, 2013, 2014, (минимални 

потребан промет за учешће у јавној набавци за наведене три године 60  милиона 

динара без ПДВ-а) или Извештај о бонитету за ЈН који издаје АПР 

Да Не 

6. Изјава и Доказ да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним капацитетом 

Образац и доказ у прилогу: Потврда Наручиоца, о испорученим добрима која су 

предмет набавке. Копије фактура или уговора као доказ. 
Да Не 

8. Изјава и Доказ да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним техничким капацитетом 

Фотокопија Уговора о закупу или власништву, оверена и потписана пописна листа 

техничких средстава на сопственом меморандуму. 
Да Не 

У   

 

 

 

М.П. 

ПОТПИС 

ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

 

дана 

 

  



- У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и попунити, 

оверити и потписати од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.   

- понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у заједничкој понуди 

сви морају да испуне обавезне услове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


