
 

 

 

 

„Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, Немањина 6 
 

Број:  7/2017-180 

Датум: 27.10.2017. године 

 

 

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

радова Доградња објекта железничке станице Београд Центар- Међуфаза- Проширење 

плоче на коти 105, између оса 5`-15`/X-XIII, у отвореном поступку бр 1/2017“ 

 

На страни 36 конкурсне документације гласи: 
Образац бр. 10 

 

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: Тендер гаранција на позив према URDG 758 

 Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције) 

 Гарант: (убацити име и адресу места издавања) 

 Налогодавац: (убацити име и адресу) 

 Корисник: „Железнице Србије“ а.д. Београд, Немањина 6 

 Основни посао: Обавештени смо да је................................................... (у даљем тексту 

Налогодавац), одговарајући на Ваш позив за учешће на тендеру бр. ........ од ...................... за 

испоруку – изградњу (опис добара или услуге), поднео Вама своју понуду бр. ............... од 

............................ 

 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максималан 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: 
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 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 гаранцију 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 гаранцију на позив (URDG) Ревизија 

2010, ICC Публикација бр. 758. 

 

 

         За и у име Банке 

......................................................     ...................................................... 
     (потпис)         (потпис) 
 

 

Meња се и гласи: 
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Образац бр. 10 

 

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: Тендер гаранција на позив према URDG 758 

 Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције) 

 Гарант: (убацити име и адресу места издавања) 

 Налогодавац: (убацити име и адресу) 

 Корисник: „Железнице Србије“ а.д. Београд, Немањина 6 

 Основни посао: Обавештени смо да је................................................... (у даљем тексту 

Налогодавац), одговарајући на Ваш позив за учешће на тендеру бр. ........ од ...................... за 

испоруку – изградњу (опис добара или услуге), поднео Вама своју понуду бр. ............... од  

 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максималан 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 у периоду важења понуде: 

- повуче своју понуду у току периода важности понуде, који је дефинисан од  

  стране наручиоца у обрасцу понуде, 

  -  покуша на било који начин да изврши утицај на наручиоца и наруши регуларност  

  поступка, 

  - одустане од иницијално датих услова и прихваћених обавеза. 

2. У случају изабраног понуђача уколико: 

- понуђач, у року од 20 календарских дана од дана закључења уговора, не   

  достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са конкурсном  

  документацијом, 

  -  из било ког разлога захтева делимичну или потпуну измену појединих тачака из  

  конкурсне документације, 

  -  из било ког разлога, након позива наручиоца, не приступи закључењу 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 гаранцију на позив (URDG) Ревизија 

2010, ICC Публикација бр. 758. 
 

 

         За и у име Банке 

......................................................     ...................................................... 
     (потпис)         (потпис) 
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На страни 49 конкурсне документације гласи: 

Члан 17. 

Извођач има право на продужење рока из члана 15. овог Уговора у следећим случајевима:  

1. ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе и  

2. за додатне уговорене радове (накнадне и непредвиђене радове).  

Ако наступе околности из става 1 тачка 1. и 2. Извођач је дужан да их одмах упише у грађевински 

дневник и у року од 3 дана од настанка узрока, достави у писаној форми, уз сагласност надзорног 

органа, предлог Наручиоцу за продужење рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да по 

наведеном захтеву донесе одлуку у року од 10 дана од пријема захтева.  

Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима:  

1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су настале у време 

када је био у доцњи;  

2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време закључења овог 

Уговора. 

 

Meња се и гласи: 

Члан 17. 

Извођач има право на продужење рока из члана 15. овог Уговора у следећим случајевима:  

. изузетно лоши климатски услови, неуобичајени за годишње доба и за место на коме 

се радови изводе, а који онемогућавају извођење радова; 

. вештачке препреке или физички услови које није могао да предвиди искусни 

извођач и да их уклони у року од 3 (три) дана од дана обавештавања Наручиоца у 

писаној форми о истима; 

. кашњење у издавању налога, упутства или одобрења од стране Наручиоца у 

роковима дефинисаним динамичким планом који утичу на испуњење уговореног 

рока завршетка, а који нису последица пропуста извођача; 

. неиспуњење неке од обавеза Наручиоца на начин дефинисан конкурсном 

документацијом и уговором; 

. било која обустава радова која није последица пропуста понуђача; 

. због потребе уговарања и извођења додатних (непредвиђених) радова; 

. других објективних разлога за које Наручилац закључи да су оправдани; 

. виша сила. 

Ако наступе околности из става 1. Извођач је дужан да их одмах упише у грађевински дневник и у 

року од 3 дана од настанка узрока, достави у писаној форми, уз сагласност надзорног органа, 

предлог Наручиоцу за продужење рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да по наведеном 

захтеву донесе одлуку у року од 10 дана од пријема захтева.  

Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима:  

1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су настале у време 

када је био у доцњи;  

2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време закључења овог 

Уговора. 
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На страни 47 конкурсне документације гласи: 

 
Начин плаћања  

Члан 11. 

Плаћање уговорених радова врши се из средстава зајма Кувајтског фонда за арапски економски 

развој и у том смислу Наручилац ће Извођачу платити уговорену цену радова из члана 3. овог 

Уговора, на следећи начин:  

Према налогу Наручиоца, Кувајтски фонд за арапски економски развој ће, уговорену цену радова, 

без ПДВ-а, исплатити у еврима, на девизни рачун Извођача, на начин предвиђен Процедурама 

Кувајтског Фонда, које имају обавезујући карактер и то: 

 аванс на основу профактуре коју испоставља Извођач у износу од .......................... евра, без 

ПДВ-а, након испуњења обавезе из члана 5. тачка 2).   

Извођач ће након наплате аванса испоставити Наручиоцу авансни рачун до краја месеца у коме 

је извршена уплата аванса. 

Примљени износ на име аванса Извођач је дужан да правда тако што ће сваку испостављену 

привремену ситуацију, почев од друге привремене ситуације, умањити за износ сразмеран 

проценту примљеног аванса. У последњој привременој ситуацији Извођач је у обавези да 

оправда целокупни износ примљеног, а неоправданог аванса. 

 износ по привременим ситуацијама, које ће Извођач испостављати Наручиоцу, на име 

изведених радова, сагласно члану 13. Уговора, Кувајтски фонд ће, по налогу Наручиоца, 

исплатити у еврима, на девизни рачун Извођача, у року од 45 дана, од дана овере од стране 

Наручиоца.  

 износ по окончаној ситуацији, коју ће Извођач  испоставити Наручиоцу, на име изведених 

радова, сходно члану 13. Уговора, Кувајтски фонд ће, по налогу Наручиоца, исплатити у 

еврима на девизни рачун Извођача, у року од 45 дана од датума пријема окончане ситуације. 

Уговорне стране сагласно констатују да исплата уговорене цене радова из члана 3. овог Уговора, 

која ће се, по налогу Наручиоца, вршити од стране Кувајтског фонда, представља начин извршења 

уговорне обавезе Наручиоца у погледу исплате уговорене цене. 

 

Исплате износа припадајућег ПДВ-а у складу са важећим Законом о порезу на додату вредност, 

Наручилац ће исплатити Извођачу у динарима, у року од 45 дана од дана овере ситуације од стране 

Наручиоца. 

 

Meња се и гласи: 

Плаћање уговорених радова врши се из средстава зајма Кувајтског фонда за арапски економски 

развој и у том смислу Наручилац ће Извођачу платити уговорену цену радова из члана 3. овог 

Уговора, на следећи начин:  

Према налогу Наручиоца, Кувајтски фонд за арапски економски развој ће, уговорену цену радова, 

без ПДВ-а, исплатити у еврима, на девизни рачун Извођача, на начин предвиђен Процедурама 

Кувајтског Фонда, које имају обавезујући карактер и то: 

 аванс на основу профактуре коју испоставља Извођач у износу од .......................... евра, без 

ПДВ-а, након испуњења обавезе из члана 5. тачка 2).   

Извођач ће након наплате аванса испоставити Наручиоцу авансни рачун до краја месеца у коме 

је извршена уплата аванса. 

Примљени износ на име аванса Извођач је дужан да правда тако што ће сваку испостављену 

привремену ситуацију, почев од друге привремене ситуације, умањити за износ сразмеран 

проценту примљеног аванса. У последњој привременој ситуацији Извођач је у обавези да 

оправда целокупни износ примљеног, а неоправданог аванса. 

 износ по привременим ситуацијама, које ће Извођач испостављати Наручиоцу, на име 

изведених радова, сагласно члану 13. Уговора, Кувајтски фонд ће, по налогу Наручиоца, 
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исплатити у еврима, на девизни рачун Извођача, у року од 45 дана, од дана овере од стране 

Наручиоца.  

 износ по окончаној ситуацији, коју ће Извођач  испоставити Наручиоцу, на име изведених 

радова, сходно члану 13. Уговора, Кувајтски фонд ће, по налогу Наручиоца, исплатити у 

еврима на девизни рачун Извођача, у року од 45 дана од датума пријема окончане ситуације. 

Уговорне стране сагласно констатују да исплата уговорене цене радова из члана 3. овог Уговора, 

која ће се, по налогу Наручиоца, вршити од стране Кувајтског фонда, представља начин извршења 

уговорне обавезе Наручиоца у погледу исплате уговорене цене. 

 

На страни 39 конкурсне документације гласи: 

Образац бр. 13 

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА АВАНС 
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке) 

Г А Р А Н Ц И Ј А 

за аванс бр. .................... 

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 

Коме: [име и информације за контакт корисника] 

Датум: [убацити датум издавања гаранције] 

Врста гаранције: Гаранција за правдање аванса URDG 758 

. Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције) 

. Гарант: (убацити име и адресу места издавања) 

. Налогодавац: (убацити име и адресу) 

. Корисник: „Железнице Србије“ а.д. Београд, Немањина 6 

. Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о радовима – доградњи, а 

сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да достави банкарску гаранцију 

за аванс.  

. Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максималан 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 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 коначно 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, јер није оправдао 

примљени аванс. 

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 гаранцију на позив (URDG) Ревизија 

2010, ICC Публикација бр. 758. 

 

 

           За и у име Банке 

.................................................         ....................................................... 
 (потпис)         (потпис) 

................................................         ....................................................... 
            (функција)       (функција) 
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Meња се и гласи: 

Образац бр. 13 

 

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА АВАНС 
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке) 

 

 

Г А Р А Н Ц И Ј А 

за аванс бр. .................... 

 

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 

Коме: [име и информације за контакт корисника] 

Датум: [убацити датум издавања гаранције] 

 

Врста гаранције: Гаранција за правдање аванса URDG 758 

 

. Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције) 

. Гарант: (убацити име и адресу места издавања) 

. Налогодавац: (убацити име и адресу) 

. Корисник: „Железнице Србије“ а.д. Београд, Немањина 6 

. Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о радовима – доградњи, а 

сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да достави банкарску гаранцију 

за аванс.  

. Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максималан 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 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 коначно извршење уговора. 

. Гаранција ступа на снагу даном уплате износа укупног аванса на рачун Налогодавца 

……….. код пословне банке…………………” 

. 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, јер није оправдао 

примљени аванс. 

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 гаранцију на позив (URDG) Ревизија 

2010, ICC Публикација бр. 758. 

 

 

           За и у име Банке 

.................................................         ....................................................... 
 (потпис)         (потпис) 

................................................         ....................................................... 
            (функција)       (функција) 
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Председник комисије 

 

 

__________________________ 

Пантовић Марко, дипл.маш.инг. 

 


