
 

 

 

 

„Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, Немањина 6 
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Београд, Здравка Челара 14а 

Факс: +381 11 3290740 

Телефон: +381 11 3292082 

E-mail: nabavka@srbrail.rs 

Број:  33/2015 - 2557 

Датум: 22.04.2015. године  

 

 

Предмет: Измене и допуне број 2 конкурсне документације за jавну набавку кочионих 

папуча, у отвореном поступку, јавна набавка број 8/2015 

 

 

На страни 15 тачка 3.2.3. конкурсне документације гласи: 

3.2.3. Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним техничким 

капацитетима и то: 

 

 Хала за производњу   1000 м² 

 Пословни простор   100 м²  

 Магацински простор   500 м²   

 Калупна пећ   1 

 Линија ливења   1 

 Лабораторија за испитивање са опремом    1 

   

Документација: Фотокопија Уговора о закупу или власништву, оверена и потписана 

пописна листа техничких средстава на сопственом меморандуму. 

 

 

Мења се и гласи: 

3.2.3. Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним техничким 

капацитетима и то: 

 

 Хала за производњу  1000 м² 

 Пословни простор  100 м²  

 Магацински простор  500 м²   

 Пећ за ливење (топионичка пећ)  1 

 Линија ливење 1 

 Лабораторија за испитивање са опремом 1 

   

Документација: Фотокопија Уговора о закупу или власништву, оверена и потписана 

пописна листа техничких средстава на сопственом меморандуму. 

 

 

 



На страни 24 Образац бр.4 конкурсне документације гласи: 

Образац бр. 4 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

 

 

 

 

 

 

Мења се и гласи: 

 

 

 

 

 

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 



Образац бр. 4 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

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 

4.2 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 

9. Дозволу Дирекције за Железнице Србије за коришћење производа Да Не 

10.  Извештај о извршеној хомологацији уметка кочних папуча на инерцијалном 

испитном столу у овлашћеној установи UIC-a 
Да Не 

11. Европски железнички сертификат TSI за производ и за фабрику (односи се на 

уметак кочне папуче Л 250 и Л 320) 
Да Не 

12. Фабрички атест о квалитету коришћених материјала за израду уметака 

кочних папуча 
Да Не 

13. Радионичке цртеже за тражене уметке кочних папуча Да Не 

14. Серификат система менаџмента квалитета 9001:2008 Да Не 

15. Сертификат система менаџмента животном средином 14000:2005 Да Не 

16. Сертификат система управљања заштитом здравља и безбедности на раду 

18001:2008 
Да Не 



 

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. 

- 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

ПОТПИС 

ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

 

дана 

 

  



 

На страни 4 и 5 тачка 1.8. и 1.9. конкурсне документације гласи: 

 

1.8. Позив за подношење понуде, начин и рок за подношење понуде 

 

Понуда се припрема и подноси у складу са Законом о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15), Позивом за подношење понуда и Конкурсном 

документацијом. 

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, као и предузетници која испуњавају 

услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 

14/15).  

Понуђач  је дужан да понуду  сачини у свему према упутству Наручиоца и да је 

достави у року од 30  дана од дана објављивања позива за подношење понуда тј. најкасније 

до 29.04.2015. год. до 12 часова (по локалном времену), без обзира на начин подношења и 

то на адресу: "Железнице Србије" ад - Сектор за набавке и централна стоваришта, 

канцеларија бр. 15, Ул. Здравка Челара 14а, 11000 Београд, Република Србија. 

Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти, на којој се, 

на предњој страни, ставља заводни печат понуђача, назначава број и датум понуде и наводи 

текст: "Понуда за јавну набавку кочионих папуча, у отвореном поступку, број 8/2015 - 

НЕ ОТВАРАТИ". Понуђачи су дужни да на полеђини омота назначе назив, адресу, 

телефон, е-маил адресу и име контакт особе. 

Понуђач  је обавезан да комплетну документацију, тј. Понуду  преда у форми која 

онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде. 

Понуда достављена по истеку рока за подношење, сматраће се неблаговременом и неће се 

отварати, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену 

подносиоцу понуде, уз повратницу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

1.9. Место, време и начин отварања понуда 

 

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда тј. 

29.04.2015. год. са почетком у 13 часова, у просторијама Наручиоца, "Железнице Србије", 

ад у Београду, Здравка Челара 14а, соба 33. 

Учесник у поступку јавног отварања понуда - понуђач дужан је да најкасније на јавном 

отварању понуда, достави овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, са подацима 

о лицу које је овлашћено да присуствује отварању и то: презиме и име, број личне карте, 

СУП који је издао и ЈМБГ. За стране држављане обавезно је доставити презиме и име, број 

пасоша и земљу из које долази. 

 

Мења се и гласи: 

 

1.8. Позив за подношење понуде, начин и рок за подношење понуде 

 

Понуда се припрема и подноси у складу са Законом о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15), Позивом за подношење понуда и Конкурсном 

документацијом. 

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, као и предузетници која испуњавају 

услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 

14/15).  

Понуђач  је дужан да понуду  сачини у свему према упутству Наручиоца и да је 

достави у року од 30  дана од дана објављивања позива за подношење понуда тј. најкасније 



до 05.05.2015. год. до 10 часова (по локалном времену), без обзира на начин подношења и 

то на адресу: "Железнице Србије" ад - Сектор за набавке и централна стоваришта, 

канцеларија бр. 15, Ул. Здравка Челара 14а, 11000 Београд, Република Србија. 

Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти, на којој се, 

на предњој страни, ставља заводни печат понуђача, назначава број и датум понуде и наводи 

текст: "Понуда за јавну набавку кочионих папуча, у отвореном поступку, број 8/2015 - 

НЕ ОТВАРАТИ". Понуђачи су дужни да на полеђини омота назначе назив, адресу, 

телефон, е-маил адресу и име контакт особе. 

Понуђач  је обавезан да комплетну документацију, тј. Понуду  преда у форми која 

онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде. 

Понуда достављена по истеку рока за подношење, сматраће се неблаговременом и неће се 

отварати, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену 

подносиоцу понуде, уз повратницу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

1.9. Место, време и начин отварања понуда 

 

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда тј. 

05.05.2015. год. са почетком у 11 часова, у просторијама Наручиоца, "Железнице Србије", 

ад у Београду, Здравка Челара 14а, соба 33. 

Учесник у поступку јавног отварања понуда - понуђач дужан је да најкасније на јавном 

отварању понуда, достави овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, са подацима 

о лицу које је овлашћено да присуствује отварању и то: презиме и име, број личне карте, 

СУП који је издао и ЈМБГ. За стране држављане обавезно је доставити презиме и име, број 

пасоша и земљу из које долази. 

 

 

 

 

Председник комисије 

 

 

____________________ 

Мануела Марић, ел.инг. ср. 


