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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 и 
14/15 ), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 13/2015, 
деловодни број 300/2015-543 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
13/2015, деловодни број 300/2015-542, припремљена је: 

 
 
                             КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње, у отвореном поступку, по партијама ЈН бр. 13/2015 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

 
III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис услуге, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења 
услуге 

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

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VI Образац понуде 

VII Образац А 

VIII Модел уговора 

IX Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 

X Образац трошкова припреме понуде 

XI Образац изјаве о независној понуди 

XII 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 
Закона 

XIII 
Изјава  о намерама издавања бланко соло менице  за 
добро извршење посла 

XIV 
Изјава  о намерама издавања бланко соло менице  за 
додатно извршење уговорних обавеза 

XV Изјава о неопходном кадровском капацитету 

XVI Изјава о неопходном техничком капацитету 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
 

Наручилац: „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд 
Адреса: 11000 Београд, Немањина 6 
Интернет страница: www.zeleznicesrbije.com 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом 
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке обликоване по партијама, је одржавање 
инфраструктурних објеката високоградње и то: 
 

Партија 1: Санација објеката грађевинске радионице у Ваљеву; 
Партија 2: Санација крова на објекту Управне зграде у Ваљеву; 
Партија 3: Санација јавног тоалета у Железничкој станици Стара Пазова; 
Партија 4: Санација објеката железничке станице Јагодина; 
Партија 5: Санација крова на објекту Железничке станице. 

 

4. Циљ поступка 
 

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

5. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговорa                 
 

Критеријум за оцењивање понуда  за све партије је најнижа понуђена цена. 
 

Рок за извођење радова, за партију 1,2 и 5, не може бити дужи од 30 
календарких дана од дана увођења у посао, а за партије 3 и 4 не може бити дужи 
од 60 календарких дана од дана увођења у посао. 
 

      Начин и рок плаћања: вирманом - у року од 45 дана од дана пријема рачуна o 
      изведеним радовима. 
      

Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом 
критеријума најнижа понуђена цена. 
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену, предност ће имати 
понуда у којој је дат краћи рок за извођење радова. 
 

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 
 

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу 
извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу 
уговора.  
 

Све цене у понуди морају бити исказане у динарима. 
 

6. Начин преузимања конкурсне документације 

 

Конкурсна документација може се преузети на следеће начине: 

http://www.zeleznicesrbije.com/
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- са интернет странице наручиоца www.zeleznicesrbije.com 
- са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs 

 
7. Начин подношења понуде 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 понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15).  
 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 
обухвати најмање једну целокупну партију. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну 
набавку или само на одређене партије. 
 

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета 
тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
 

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 03.07.2015. год. до 11  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 одржавања 
инфраструктурних објеката високоградње, за партију/е_________, ЈН бр. 
13/2015  - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуђачи су дужни да на полеђини омота назначе 
назив, адресу, телефон, e-mail 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, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
 

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. 
 

8. Место, време и начин отварања понуда 
 

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за 
достављање понуда, тј. 03.07.2015. године, са почетком у 12.00 часова, у 
просторијама наручиоца, "Железнице Србије", ад у Београду, Здравка 
Челара 14а, соба 33. 
 
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда 
 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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У  поступку  отварања   понуда   могу  активно   учествовати   само  овлашћени 
представници понуђача. 
 

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. 
 

10. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
 

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

11. Контакт служба  
 

Сектор за набавке и централна стоваришта: 
- факс: 011/3290740 
- е-mail: nabavka@srbrail.rs  

радним даном од 10-14 часова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nabavka@srbrail.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр. 13/2015 је одржавање инфраструктурних 
објеката високоградње, и то: 
  
Партија 1: Санација објеката грађевинске радионице у Ваљеву; 
Партија 2: Санација крова на објекту Управне зграде у Ваљеву; 
Партија 3: Санација јавног тоалета у Железничкој станици Стара Пазова; 
Партија 4: Санација објеката железничке станице Јагодина; 
Партија 5: Санација крова на објекту Железничке станице. 
 

Шифра и назив из општег речника набавки: 50000000 – услуге одржавања и 
поправки 
 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗАИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА 
РАДОВА 

 

Партија 1: Санација објеката грађевинске радионице у Ваљеву; 
 

Радови предвиђени предмером односе се на кровну конструкцију, таванице, 
хоризонталне и вертикалне олуке, ветар лајсне, опшивке димњака као и израду 
армиарно бетонских тротоара d=10cm на тампон слоју од шљунка d=10cm од 
МB15, армираном мрежом Q188, тамо где је неопходно да би се атмосферска 
вода одбила од објекта. 
Изнад надстрешнице браварске радионице, купатила, гараже и уљаре где је кров 
на једну воду треба монтирати нов кровни покривач од пластифицираног 
трапезастог лима ТР240/40 са летвосањем чамовим гредицама 5х8cm и са 
одговарајућим хоризонталним и вертикалним олуцима од поцинкованог лима 
d=0,50. 
Изнад просторија фарбаре, стругаре и столарске радионице кров је класичан, 
дрвени двоводни са кровним покривачем од фалцованог црепа типа „Потисје 
Кањижа“ или „333ТМ“. Предвиђа се делимична замена кровне конструкције и 
постављање нове од резане чамове грађе 10/12 и 12/14 на местима где не 
постоји и на местима где је урушена, као и делимична замена поменутог кровног 
покривача одговарајућим црепом и слемењацима. Потребна је и делимична 
демонтажа и монтажа плафонске дрвене конструкције и подконструкције од 
чамових гредица 5х8cm са облогом од гипс картона d=12,5mm. 
Предвиђено је и презиђивање постојећег димњака. 
Потребно је да се демонтира чучавац и након бетонирања дела подне плоче 
монтира нови са постављањем нових плочица. 
Радови на електроинсталацијама предвиђају замену дела електро мреже са 
заменом електро галантерије. 
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ПРЕДМЕР 
за извођење грађевинско занатских радова на објекту занатске радионице у 
Ваљеву 
 

Р.бр. Позиција радова Ј.М. Количина 

I ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

1 
Обијање трошног продужног малтера са 
одвозом шута на депонију до 30 km. 

m²     60,00  

2 
Малтерисање зидова у продужном малтеру 
1:2:6 до 3m¹ висине са набавком материјала 

m²     60,00  

3 Поправка димњака са набавком материјала  ком       6,00  

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

1 
Откоп земље III категорије у широком откопу са 
одношењем и финим планирањем земље 

m²     38,00  

2 
Израда тампона од шљунка d=10 cm, са 
набавком материјала 

m²     38,00  

III ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1 
Демонтажа опшивке димњака рш 50cm са 
складиштењем на привремену депонију 

m¹       3,80  

2 
Израда и монтажа опшивке димњака рш 50cm, 
d=0,50mm од поцинкованог лима са набавком 
материјала 

m¹       3,80  

3 
Демонтажа ветар лајсни р.ш. 33cm са 
складиштењем на привремену депонију 

m¹     16,00  

4 
Демонтажа хоризонталних висећих олука р.ш. 
33cm са складиштењем на привремену 
депонију 

m¹     17,00  

5 
Израда и монтажа хоризонталних висећих 
олука р.ш. 33cm, d=0,50mm од поцинкованог 
лима са набавком материјала 

m¹     67,00  

6 
Демонтажа вертикалних олука са 
складиштењем на привремену депонију 

m¹     20,00  

7 
Набавка, израда и монтажа вертикалних олука 
р.ш. 33cm, d=0,50mm од поцинкованог лима 

m¹     25,00  

8 
Набавка, израда и монтажа ветар лајсни р.ш. 
33cm, d= 0,50mm од поцинкованог лима 

m¹     16,00  

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ 

1 
Бетонирање тротоара d=10cm армираним 
бетоном МB 15 са мрежом Q188 са набавком 
материјала 

m²     38,00  
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V ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

1 

Демонтажа цреп летве 5/3 cm са 
складиштењем на привремену депонију и 
монтажа са набавком материјала од чамовине 

m²     70,00  

2 

Делимично летвосање крова за трапезасти 
пластични лим са набавком летви 8/5 cm од 
чамовине око 1m³ 

m²   190,00  

3 
Демонтажа летви 5/3 cm таванских са 
складиштењем на привремену депонију 

m²     48,00  

4 
Демонтажа дотрајале дашчане кровне подлоге 
са складиштењем на привремену депонију 

m²     12,00  

5 
Монтажа дашчања кровне подлоге, чамовина 
d=2,54cm, са набавком материјала 

m²     12,00  

6 
Демонтажа дела кровне конструкције са 
складиштењем на привремену депонију 

m²     40,00  

7 

Монтажа дела кровне конструкције, чамовина, 
греде 12/14cm и рогови 10/12cm са набавком 
материјала 

m²     40,00  

8 

Монтажа плафонских летви 5/3 cm, 
подконструкција од чамовине са набавком 
материјала 

m²     48,00  

9 
Постављање једностране оплате са набавком 
материјала 

m¹     38,00  

VI МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ 

1 

Демонтажа плафонских плоча различитих 
материјала са складиштењем на привремену 
депонију 

m²   138,00  

2 

Монтажа гипс картонских плоча плафонских на 
дрвеној подконструкцији са набавком 
материјала 

m²   138,00  

VII КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

1 
Скидање тер хартије са дрвене подлоге са 
складиштењем на привремену депонију 

m²     43,00  

2 
Препокривање крова од фалц црепа са 
набавком материјала 

m²     88,00  

3 
Делимична демонтажа фалцованог црепа са 
складиштењем на привремену депонију 

m²     30,00  

4 
Демонтажа слемењака фалц. црепа са 
складиштењем на привремену депонију 

m¹       9,00  

5 
Делимична монтажа фалцованог црепа 
"Потисје кањижа" са набавком материјала 

m²     30,00  
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6 

Делимична монтажа слемењака крова од фалц. 
црепа са набавком материјала "Потисје 
кањижа" или 333ТМ 

m¹     18,00  

7 
Постављање пласт.трапез. лима ТР 240/40 са 
набавком материјала 

m²   190,00  

VIII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: 

1 
Постављање подних керамичких плочица 
(квалитет стандард, домаће, по избору 
инвеститора) на лепку са набавком материјала 

m²       1,20  

2 
Израда облагања сокле поред зида плочицама 
(квалитет стандард, домаће, по избору 
инвеститора) на лепку са набавком материјала 

m²       3,00  

IX ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

1 
Демонтажа чучавца и водокотлића са 
складиштењем на привремену депонију 

kom       1,00  

2 
Монтажа чучавца и водокотлића (квалитет 
стандард, домаће) са набавком материјала 

kom       1,00  

X ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

1 
Демонтажа електро проводника 3x1,5mm² на 
зидовима од опеке на обујмицама са 
складиштењем на привремену депонију 

m¹     26,00  

2 
Демонтажа електро проводника 5x2,5mm² на  
обујмицама са складиштењем на привремену 
депонију 

m¹     19,00  

3 
Набавка и монтажа електро проводника 3x1,5 
mm² на обујмицама 

m¹     26,00  

4 
Набавка и монтажа електро проводника 5x2,5 
mm² на обујмицама 

m¹     19,00  

5 
Демонтажа утичнице "ОГ" са складиштењем на 
привремену депонију 

kom       6,00  

6 
Демонтажа прекидача "ОГ" са складиштењем 
на привремену депонију 

kom       4,00  

7 
Демонтажа сијаличних грла са складиштењем 
на привремену депонију 

kom       4,00  

8 Набавка и монтажа утичнице "ОГ" kom       6,00  

9 Набавка и монтажа прекидача "ОГ" kom       4,00  

10 Набавка и монтажа сијаличних грла kom       4,00  

 
Партија 2: Санација крова на објекту Управне зграде у Ваљеву 
 
На бочном крилу управне зграде - источном, део кровне конструкције јe склон 
урушавању, пар рогова и цреп летви. 
 

Потребно је да се изврши претрес крова. Предвиђа се демонтажа два рога, 
замена дотрајалих цреп летви, замена и израда опшивки димњака и крова, 
хоризонталног олука и ветар лајсни. 
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У унутрашњости објекта предвиђају се молерскофарбарски радови у 
просторијама са оштећеним плафоном, у тону по избору инвеститора. 
 
 

Р.бр. Позиција радова Ј.М. Количина 

I КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

1 
Претресање – препокривање крова од 
фалцованог црепа 

m²     50,00  

2 
Скидање фалцованог црепа, са складиштењем 
на привремену депонију 

m²     9,00  

3 
Набавка материјала и покривање крова 
фалцованим црепом Бечеј М555 

m²       9,00  

4 
Скидање слемењака са слеменом, са 
складиштењем на привремену депонију 

m¹ 3,00 

5 Набавка и покривање слемењака са слеменом m¹ 3,00 

II ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

1 
Делимична демонтажа кровне конструкције 
12х14, l=12m (рогови), са складиштењем на 
привремену депонију 

m²     9,60  

2 
Набавка и монтажа рогова кровне конструкције 
димензија 12х14, 12m 

m² 9,60 

3 
Демонтажа цреп летви 5х3cm, са 
складиштењем на привремену депонију 

m² 20,00 

4 Набавка и монтажа цреп летви 5х3cm m² 20,00 

III ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1 
Демонтажа хоризонталног олука р.ш. 33 цм, са 
складиштењем на привремену депонију  

m¹ 5,90  

2 
Набавка, израда и монтажа хоризонталног 
олука  р.ш. 33cm, од поцинкованог лима 
d=0,50mm  

m¹       5,90  

3 
Демонтажа ветар лајсни р.ш. 33cm са 
складиштењем на привремену депонију 

m¹     6,20  

4 
Набавка, израда и монтажа ветар лајсни р.ш. 
33cm, d= 0,50mm од поцинкованог лима 

m¹     12,40  

5 
Демонтажа опшивке до зида р.ш.33cm, са 
складиштењем на привремену депонију 

m¹     12,40  

6 
Набавка и монтажа опшивке до зида р.ш. 33cm 
од поцинкованог лима d=0,50mm  

m¹     12,40  

7 
Демонтажа опшивке димњака р.ш. 50cm,  са 
складиштењем на привремену депонију 

m¹     1,80  
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8 
Набавка, израда и монтажа опшивке димњака 
р.ш. 50cm. од поцинкованог лима d=0,50mm 

m¹     1,80  

IV МОЛЕРСКИ РАДОВИ 

1 
Скидање постојеће старе боје са зидова и 
плафона 

m² 140,00 

2 
Глетовање зидова и плафона са набавком 
материјала 

m² 140,00 

3 
Бојење зидова и плафона полудисперзијом у 
тону по избору инвеститора, са набавком 
материјала 

m² 640,00 

 

 
Партија 3: Санација јавног тоалета у Железничкој станици Стара Пазова; 
 
Јавни WC у железничкој станици Стара Пазова налази се у оквиру станичног 
објекта и има одвојене спољне улазе у мушки и женски део. Оба дела су 
просторно организована на исти начин, са по три кабине преграђене панелима 
направљеним од челичних кутијастих профила 30x30mm и табли лима, завршно 
обојеним уљаном бојом. Преградним панелима за кабине у мушком делу 
недостају врата, доњи део у мушком WC-у потпуно изједен, што је делом 
присутно и у женском делу. У мушком WC-у постоји и један писоар који није у 
функцији, а одводи за сва три чучавца су запушени, као и у две кабине у женском 
WC-у, тако да је за коришћење доступан само један чучавац. Умиваоник у 
мушком WC-у није у функцији због недостатка одводног сифона док је умиваоник 
у женском делу у исправном стању. Чучавци у мушком делу немају водокотлиће. 
Подне и зидне плочице су прилично оштећене, нарочито у мушком делу, као и 
зидни и плафонски малтер. На улазним вратима у мушки WC недостаје плот 
(крило), док су улазна врата за женски WC оштећена и тешко се затварају. Од 
светлећех тела у функцији су два сијалична места (сва светла се укључују 
обичним прекидачем који се налази у женском делу, у коме постоји и једна 
монофазна ОГ прикључница).  
 

Потребно је извршити свеобухватно преуређење инсталација, покретних и 
непокретних преграда, подних, зидних и плафонских облога и завршне обраде 
површина.  
 

Потребно је демонтирату дотрајале канализационе цеви и извести развод нове 
канализације са поједностављењем распореда цеви. С обзиром да део постојеће 
мреже мора да се задржи јер се у њу уливају канализационе вертикале из 
станова на спрату, пре почетка демонтаже неопходно је проверити да ли постоји 
физичка могућност демонтаже и монтаже, тј. уливања новог дела канализационе 
мреже у део старе, јер је место повезивања старе и нове мреже непомерљиво и 
по хоризонтали и по вертикали. У случају да постоји могућност повезивања 
канализацију треба извести према приложеној шеми, а уколико оваква могућност 
не постоји, потребно је извршити отпушавање и темељно чишћење постојеће 
канализације. Потребно је претходно чишћење различитог отпада и уклањање 
муља из подрумског простора. Уколико услед просторних ограничења не постоји 
могућност лаког повезивања постојећих места за подне сливнике на нову мрежу, 
извршиће се измештање подних сливника са садашњих на друга места. Старе 
чучавце треба заменити новим. Предвиђа се  демонтажа дела водоводне 
инсталације који није у функцији и извођење новог дела водоводне мреже (почев 
од старе цеви за умиваонички прикључак који тренутно има довод воде, 
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укључујући и прављење жљебова у зидовима). Предвиђа се уградња једног 
преливног бојлера од 10l у женском делу.  
 

Постојеће зидне керамичке плочице треба обити и поставити нове до висине од 
160cm са завршним угаоним лајснама (хоризонталне и вертикалне ивице), а део 
лепка или малтера изнад ове висине до висине старих зидних плочица (2,08m) 
уклонити и зид омалтерисати. Такође, постојеће подне плочице уклонити, а пре 
постављања нових потребно је извођење хидроизолационог премаза у три слоја. 
Пре извођења изолације сва оштећења подлоге треба санирати израдом дела 
цементне кошуљице. 
 

Уместо постојећих металних преграда кабина предвиђа се уградња лексана са 
својом конструкцијом. Постојећа улазна врата комплетно заменити, а шпалетне 
обрадити малтером. Поставити део стакла на прозору који недостаје и фарбање 
истог. 
 

Оштећени малтер са зидова (унутрашњих и фасадних) обити и зидове 
омалтерисати. Са плафона просторија  ољуштити слојеве оштећеног материјала 
и санирати површину грађевинским лепком са армирајућом мрежицом. Све 
површине плафона и зидова које нису покривене плочицама преглетовати и 
окречити (уз претходну импрегнацију подлоге одговарајућим средством и пре 
глетовања и пре бојења).  
 

У оба дела поставити нова светлећа тела на местима где већ постоји доведена 
инсталација. Новим разводом инсталације треба да се створе услови за одвојено 
укључивање светла по целинама преко серијског пркидача. Старе прекидаче и 
прикључнице заменити новим. 
 

Р.бр. Позиција радова Ј.М. Количина 

I ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ 

1 Израда привремених ограда m¹     10,00  

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

1 Обијање продужног малтера са зидова m²     38,00  

2 
Малтерисање зидова преко 3m висине у 
продужном малтеру 

m² 53,00 

3 
Израда цементне кошуљице d=3cm на местима 
већег оштећења подлоге после обијања подних 
плочица 

m² 5,00 

4 
Прављење шлицева у зиду од опеке за 
постављање водоводних и канализационих цеви 
и електроинсталација  

m¹ 25,00 

5 
Крпљење шлицева инсталације ширине 10cm у 
продужном малтеру 1:2:6 

m¹ 25,00 

6 
Крпљење зидова око прозора и врата ширине 
12-25cm у продужном малтеру  

m¹ 34,00 

7 
Разбијање пода  d=10-20cm од бетона ради 
демонтажње и уградње нових чучаваца 

m² 2,00 
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8 
Пробијање отвора у зиду од опеке или сипорекса 
за пролазак цеви 

kom. 4,00 

9 Чишћење просторија са преносом шута на 10m m² 20,00 

10 
Обрада плафона грађевинским лепком 
армираног стакленом или ПВЦ мрежицом   

m² 21,00 

11 Демонтажа врата површине до 2m² kom. 2,00 

12 Уградња врата површине до 2m² kom. 2,00 

III БЕТОНСКИ РАДОВИ 

1 
Бетонирање равних неармираних подова од 8-
10cm  

m² 2,00  

IV КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ 

1 
Облагање зидова керамичким плочицама фуга 
на фугу на лепку, до висине 1,60m стандард 
класа по избору инвеститора 

m² 45,00 

2 
Поплочавање подова керамичким плочицама 
фуга на фугу на лепку, антиклизна подна по 
избору инвеститора 

m² 20,00 

3 Уградња ПВЦ угаоних лајсни  m¹ 12,00 

4 Обијање зидних и подних керамичких плочица m² 74,00 

V СТАКЛОРЕЗАЧКИ  РАДОВИ 

1 Застакљивање столарије са китовањем m² 5,00 

VI МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ  РАДОВИ 

1 
Скидање старог молерског материјала са зидова 
и плафона 

m² 45,00 

2 
Глетовање зидова и плафона дисперзивним 
китом 

m² 80,20 

3 
Бојење зидова и плафона полудисперзивном 
бојом у два слоја (тонер по избору инвеститора ) 

m² 80,20 

4 
Бојење фасадном бојом са растварачима 
(фасадекс, фасакрил) без додатка камене сржи 

m² 40,00 

5 
Бојење и емајлирање нове столарије уљаном 
бојом и емаил-лаком 

m² 40,00 

VII ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ 

1 
Чишћење подлоге од постојеће хидроизолације, 
прашине и заосталих отпадака 

m² 20,00 

2 
Израда хидроизолације премазом у три слоја на 
хоризонталној подлози  

m² 20,00 

3 
Израда хидроизолације премазом у три слоја на 
вертикалној подлози  

m² 13,50 

VIII БРАВАРСКИ  РАДОВИ 

1 
Демонтажа преграда од челичних ЗП профила и 
лима 

kg 219,00 
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2 

Израда кумановских кутија за преграде (6 
комада 1,53х2,15) и стране са вратима (6 комада 
0,95х2,15, врата димензија 0,75х2,00), бојење  
„Л“ профила, са испуном од тамног лексана 
дебљине 2х4mm, заптивање силиконом, 
монтажа преграда и врата WC кабина, израда L 
профила од пластифицираног лима 

m² 32,00 

IX ЛИМАРСКИ  РАДОВИ 

1 Демонтажа оштећеног дела вертикалног олука m 2,00 

2 
Израда и монтажа кружног вертикалног олука 
(настављање на постојећи) 

m 2,00 

X СТОЛАРСКИ  РАДОВИ 

1 Израда храстовог прага kom. 2,00 

2 Уградња храстовог прага kom. 2,00 

XI ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

1 Демонтажа водоводне инсталације ½“ и ¾“ m¹ 15,00 

2 
Израда водоводне инсталације ½“ и ¾“ са 
набавком материјала 

m¹ 15,00 

3 Демонтажа вентила kom. 9,00 

4 Монтажа и набавка вентила kom. 10,00 

5 
Демонтажа ПВЦ канализационих цеви Ø50mm и 
Ø75mm 

m¹ 8,00 

6 
Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви 
Ø50mm и Ø75mm 

 m¹ 7,00 

7 Демонтажа ПВЦ канализационих цеви Ø100mm m¹ 9,00 

8 
Монтажа ПВЦ канализационих цеви Ø100mm са 
набавком материјала 

m¹ 9,00 

9 Демонтажа ПВЦ канализационих цеви Ø150mm m¹ 7,00 

10 
Монтажа ПВЦ канализационих цеви Ø160mm са 
набавком материјала  

m¹ 6,00 

11 Набавка и монтажа бојлера 5-10l  коm. 1,00 

12 Демонтажа чучавца комплет са водокотлићем коm. 6,00 

13 
Монтажа чучавца комплет са водокотлићем са 
набавком материјала  

коm. 6,00 

14 Демонтажа зидног писоара коm. 1,00 

15 
Монтажа зидног писоара са набавком 
материјала 

коm. 1,00 
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16 
Демонтажа умиваоника причвршћеног 
завртњима комплет са сифоном 

коm. 2,00 

17 
Монтажа умиваоника причвршћеног завртњима 
комплет са сифоном са набавком материјала 

коm. 2,00 

18 Демонтажа славине коm. 2,00 

19 Монтажа славине са набавком материјала коm. 2,00 

20 Монтажа етажер полица са набавком материјала  коm. 2,00 

21 
Монтажа држача сапуна (2), убруса (2) и тоалет 
папира (6) са набавком материјала 

коm. 10,00 

22 
Монтажа огледала свих облика са набавком 
материјала  

коm. 2,00 

23 Отпушавање канализационих цеви  m¹ 20,00 

XII ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

1 
Полагање проводника са израдом жљебова у 
зиду од опеке за разгранате инсталације 
3х1,5mm²  

m¹ 23,00 

2 Демонтажа прекидача коm. 3,00 

3 Постављање прекидача коm. 1 

4 Демонтажа елетричне прикључнице коm. 1 

5 Постављање елетричне прикључнице коm. 1 

6 Демонтажа светиљки коm. 2 

7 Постављање сијалица до 200W коm. 8 

8 
Постављање флуо светиљки на плафон или зид 
3х120/36 W са заштитом IPE44 

коm. 2 

9 
Постављање флуо светиљки на плафон или зид 
2х60/18 W са заштитом IPE44 

коm. 4 

10 Замена и поставка флуо цеви коm. 14 

11 Замена и поставка стартера коm. 14 

XIII УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА 

1 
Превоз грађевинског материјала тежине до 3 
тоне-повратна тура 

100km 0,90 
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Партија 4: Санација објекта железничке станице Јагодина; 

 
ТЕХНИЧКИ ОПИС  

Санација старе фасаде обухвата радове на кавању, скидању дотрајале  
пластифициране облоге, у мери колико то старост дозвољава уз употребу шпахтли. 
Након скидања лабавих делова приступа се одређивању адекватне дебљине тврдо 
пресованог стиропора дебљине 10-20 mm на деловима већег оштећења  
 

Уколико је могуће мање површине изравнати слојем лепка за стиропор. На местима 
великих оштећења отворе бандажирати ПВЦ- стакленом мрежицом и слојем лепка за 
стиропор. 
 

Пре наношења два слоја лепка и ПВЦ- стаклене мрежице на комплетну површину 
фасаде, неопходно је исту премазати акрилни прајмером (АКРИЛНА ЕМУЛЗИЈА). 
 

Бетонске стубове обрадити и припремити за наношење АРИЛПЛАСТА, цементним 
малтером 1:3. 
 

Фасадна маса је АРИЛПЛАСТ, у главном тону а ефекат раздвајања путничког дела 
постићи исцртавањем и обележавањем правоугаоника у другој боји. 
 

Шпалетне и вертикалне ивице фасаде заштити ПВЦ угаоним и уколико је потребно у 
одређеној дужини и алуминијумским лајснама. 
 

Темељну греду и соклу обрадити цементним малтером 1:3, акрилним прајмером 
(АКРИЛНА ЕМУЛЗИЈА) и  АРИЛПЛАСТ-ом. 
 

Камени део сокле очистити, бакарном четком (не челичном), одстранити нечистоћу и 
масти. 
Након извршене припреме, камену масу премазати импрегнационим средством 
ЦЕРСИТ ЦО 81. 
На фасади ка колосеку између отвора монтирати оградна платна од лексана. 

               
ПРЕДМЕР   РАДОВА ЗА  АДАПТАЦИЈУ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ЈАГОДИНА 
 
 I        ИЗМЕНА СТОЛАРИЈЕ 
 

R
e
d

 .
b

r.
 

  
P

O
S

  

 

ПОЗИЦИЈА РАДОВА 
 

Кол. 
  Ј.М. 

 

1.  Демонтажа и монтажа  
спољне браварије П<2,00 m2  

(са набавком потребног материјала) 
5,00 kom. 

2. Демонтажа и монтажа спољне 
браварије П>2,00 m2 

(са набавком потребног материјала) 
12,00 kom. 

3. Демонтажа и монтажа спољне 
браварије П>4,00 m2 

 (са набавком потребног материјала) 
13,00 kom. 
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II  САНАЦИЈА ФАСАДЕ 
 

Р
е
д

 .
б

р
. 

  
П

О
С

  

 

ПОЗИЦИЈА РАДОВА 
 

Кол. 
  Ј.М. 

 

1. 
Стругање, кавање и обрада фасаде као припрема 
за крпљење исте (са набавком потребног 
материјала) 

288,20 m2 

2. 

Обрада, фасаде, бандажирањем мрежицом и 
лепком са испуном стиропором потребне дебљине 
(са набавком потребног материјала) 

47,91 m2 

3. 
Малтерисање зида у продужном малтеру 1:2:6 са 
употрбом скеле на висини до 5m (са набавком 
потребног материјала) 

209,25 m2 

4. 
Обрада, фасаде, бандажирањем мрежицом и 
лепком (са набавком потребног материјала) 

838,77 m2 

5. 
Обрада и заштита  камене сокле (са набавком 
потребног материјала)  

5,44 m2 

6. 
Обрада и припрема сокле h=0.22m  
(са набавком потребног материјала)  

40,25 m2 

7. 
Обрада стубова 25x25 x420, цементним малтером 
1:3 (са набавком потребног материјала) 

25,20 m2 

8. 
Наношење фасадне масе АКРИЛПЛАСТ на соклу 

ширине 22cm (са набавком потребног материјала)  
40,25 m2 

9. 
Наношење фасадне масе АКРИЛПЛАСТ (са 
набавком потребног материјала)  

632,87 m2 

10. 
Обрада шпалетни ширине 0.40m, наношењм 
АКРИЛПЛАСТ-а  (са набавком потребног 
материјала)  

104,68 m¹ 

11. 
Обрада шпалетни ширине 0.80м наношењм 
АКРИЛПЛАСТ-а (са набавком потребног 
материјала) 

205,02 m¹ 

12. 
Обeлежавање и израда диференције на фасади 
путничког дела, другом бојом по избору 
инвеститора  (са набавком потребног материјала) 

78,58 m2 

 

   
III     ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

     

Р
е
д

 .
б

р
. 

  
П

О
С

  

ПОЗИЦИЈА РАДОВА 
 

Кол.  
рад. 

  Ј.М. 

1. 
Израда и уградња опшива крова од 
пластифицираног равног челичног лима, р.ш.42 цм 
(са набавком потребног материјала) 

17,03 m 2 

2. 

Израда и уградња заштитних снегобрана, од 
пластифицираног равног челичног лима Л профила 
30x30 (елемент 30x30x75)  (са набавком потребног 
материјала) 

116,60 m 
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3. 
Израда и уградња солбанка од пластифицираног 
равног челичног лима,р.ш.34 цм (са набавком 
потребног материјала)  

13.88 m 

4. 
Израда и уградња солбанка од пластифицираног 
равног челичног лима, р.ш.  30.50 цм (са набавком 
потребног материјала) 

22.28 m 

 

 
IV САНАЦИЈА ТЕМЕЉА 

 

Р
е
д

 .
б

р
. 

П
О

С
 ПОЗИЦИЈА РАДОВА 

 
   Кол.    Ј.М. 

1. 
Ископ земље II категорије  у ширини и дубини до 
1m са одвозом и финим планирањем 

7,00   m3 

2. 
Засипање темеља шљунком (са набавком 
потребног материјала)  

0,35   m3 

3. 

Добетонирање и подбетонирање темеља 
армираним бетоном MB 20 са потребном оплатом  
R Ø12  и GA Ø8  (са набавком потребног 
материјала) 

0,28   m3 
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                                                                 ШЕМЕ СТОЛАРИЈЕ 
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ПАРТИЈА 5:  Санација крова на објекту Железничке станице у Свилајнцу; 
 

Кров и носећа конструкција крова на згради железничке станице у Свилајнцу је 
дотрајао и склон урушавању. Дотрајале стрехе и иструлели крајеви рогова су 
такође склоне урушавању.  
Кровни покривач ћерамида је у лошем стању. Плафони у вестиблу и чекаоници 
су на много места пропали услед учесталог продора атмосферске воде у 
унутрашњост објекта. Хоризонтални и вертикални одводи воде не функционишу 
па је поред санације, односно израде нове кровне конструкције неопходна и 
замена хоризонталних и вертикалних олука, као и лимене опшивке крова. 
Потребно је демонтирати већи део кровне конструкције и подашчати све кровне 
површине, како би се утегла комплетна кровна конструкција. Такву кровну 
конструкцију би тавањаче могле да носе, обзиром да су за њихову замену 
неопходна већа финансијска улагања. 
Сваку дотрајалу таванску греду приликом израде нове кровне конструкције 
потребно је ојачати без измештања. 
 

Р.бр. Позиција радова Ј.М. Количина 

I ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ И ЦЕВАСТА СКЕЛА 

1 
Монтажа и демонтажа прихватне радне скеле 
са уклањањем 

m²     40,00  

2 
Монтажа и демонтажа прихватне радне 
платформе са уклањањем 

nh     4,00  

II РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ 

1 
Скидање црепа (ћерамида) са одлагањем на 
привремену депонију 

m²     631,00  

2 
Скидање слемењака са грбина и слемена са 
одлагањем на привремену депонију 

m¹ 67,50 

3 
Демонтажа чеоних даски са одлагањем на 
привремену депонију 

m¹ 91,00 

4 
Демонтажа цреп летви на размаку 35cm (2х на 
70cm) са одлагањем на привремену депонију 

m²     631,00  

5 
Демонтажа кровне конструкције са одлагањем 
на привремену депонију 

m²     533,00  

6 
Демонтажа дрвене опшивке стрехе и чела 
стрехе са одлагањем на привремену депонију 

m²     70,00  

7 
Демонтажа опшивке око димњака рш 50cm, 
L=1,6 са одлагањем на привремену депонију 

m¹ 8,00 

8 
Демонтажа иксне (увале) од поцинкованог лима 
р.ш. 50cm са одлагањем на привремену 
депонију 

m¹ 14,00 

9 
Демонтажа хоризонталних олука р.ш. 33cm са 
одлагањем на привремену депонију 

m¹ 102,50 



Конкурсна документација за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње,  у отвореном поступку по партијама ЈН бр. 13/2015 

26/159 

  

 

10 
Демонтажа вертикалних олука р.ш. 33cm са 
одлагањем на привремену депонију 

m¹ 40,00 

11 
Демонтажа сакупљача воде (казанчића) од 
поцинкованог лима са одлагањем на 
привремену депонију 

kom. 3,00 

12 
Демонтажа опшивки око калканских зидова на 
споју црепа и зида са одлагањем на 
привремену депонију 

m¹ 70,50 

13 
Демонтажа атике р.ш. 50cm на укрштању 
калканских зидова са одлагањем на 
привремену депонију 

m¹ 9,00 

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

1 
Израда нове кровне конструкције од греда 
14х12cm l=6,5m 4kom.+10*1m, П>400m² са 
набавком материјала 

m² 533,00  

2 
Заштитни премаз елемената дрвене 
конструкције и носећих елемената старе 
конструкције са набавком материјала  

m² 1.266,00  

3 
Подашчавање крова чамовом даском 24mm са 
набавком материјала 

m² 631,00  

4 
Израда и монтажа цреп летви са набавком 
материјала 

m² 631,00  

5 
Израда и монтажа рог летви са набавком 
материјала 

m² 631,00  

6 Полагање тер хартијом са набавком материјала m² 631,00  

IV КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

1 
Покривање фалцованим црепом са набавком 
материјала 

m² 631,00 

2 
Покривање слемена крова и грбина 
слемењацима са набавком материјала 

m¹ 67,34 

3 Поправка димњака ком 6,00 

4 
Постављање 2 реда снегобрана са набавком 
материјала 

ком 690,00 

V ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1 
Израда и монтажа опшивке димњака 
поцинкованим лимом р.ш. 50cm, l=1,6m са 
набавком материјала 

m¹ 8,00 

2 
Израда и монтажа иксне (увале) од 
поцинкованог лима р.ш. 50cm, са набавком 
материјала 

m¹ 14,00 

3 
Израда и монтажа хоризонталних олука са 
набавком материјала 

m¹ 102,50 

4 
Израда и монтажа вертикалних олука са 
набавком материјала 

m¹ 40,00 
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5 
Израда и монтажа сливних сакупљача воде са 
набавком материјала 

kom. 5,00 

6 
Израда и монтажа опшивке око зидова и црепа 
са набавком материјала 

m¹ 70,50 

7 
Израда и монтажа атике р.ш. 50cm, или венаца, 
са набавком материјала 

m¹ 9,00 

8 
Постављање чеоне даске са 
набавкомматеријала 

m¹ 102,50 

9 
Подашчавање стрехе чамовом даском 24mm са 
набавком материјала 

m² 70,50 

 
2. Рок за извођење радова не може бити дужи од: 
 

за Партију 1: 30 календарских дана од дана увођења у посао 
за Партију 2: 30 календарских дана од дана увођења у посао 
за Партију 3: 60 календарских дана од дана увођења у посао 
за Партију 4: 60 календарских дана од дана увођења у посао 
за Партију 5: 30 календарских дана од дана увођења у посао 
 

3. Место извођења радова: 
 

Партија 1: Објекат грађевинске радионице у Ваљеву; 
Партија 2: Објекат Управне зграде у Ваљеву; 
Партија 3: Железничка станица Стара Пазова; 
Партија 4: Железничка станица Јагодина; 
Партија 5: Железничка станица Свилајнац. 

 

Локацију на којој  се објекат налази, потенцијални понуђач, уз претходну 
најаву, може обићи, радним даном од 09-14 часова. 
Контакт особе: 
Партија 1: Објекат грађевинске радионице у Ваљеву; Катарина Малчевић 
011/3617-515 
Партија 2: Објекат Управне зграде у Ваљеву; Катарина Малчевић     
011/3617-515 
Партија 3: Железничка станица Стара Пазова; Катарина Малчевић   
011/3617-515 
Партија 4: Железничка станица Јагодина; Катарина Малчевић 011/3617-515 
Партија 5: Железничка станица Свилајнац Катарина Малчевић 011/3617-515 
 
 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона о јавним набавкама, и то: 
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1)  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у  
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним 
набавкама); 

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) Закона о јавним 
набавкама); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. 
ст. 1. тач. 3) Закона о јавним набавкама); 

4)  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) Закона) 

     5)  Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
           поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
           раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
           као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. 
           ст. 2. Закона о јавним набавкама). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  

дефинисане чл. 76. Закона о јавним набавкама, и то:  
           

1) Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним 
кадровским капацитетом, и то да има у радном односу или ангажовано 
по уговору о делу, минимум једно запослено техничко лице, и то: 

 дипломирани грађевински инжењер или архитекта са важећом 
лиценцом број 410, 411 или 300 ( за све партије ), а за партију 1 и 3 и 
електроинжењер са важећом лиценцом број 450 

 минимум 5 радника одговарајућих струка према 
спецификацијама 

2) Да располаже неопходним техничким капацитетом, односно да има у 
власништву, поседу или државини техничка средства, и то: 
 

    - камион и потребан алат. 
 

      1.3.      Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о 
испуњености  обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона,  

       
1.4.   Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
 

2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона, да је понуђач регистрован код 
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
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- Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из регистра надлежног Привредног суда. 
 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона, да понуђач 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, кривична 
дела примања или давања мита, кривично дело преваре  

 

- Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим 
се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 
да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих.   
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта). 
 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - да понуђачу није изречена мера 
забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуде 

 

 - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за 
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: 
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа 
није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера 
забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за 
подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања одређених послова.  
 

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда. 
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4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - да је понуђач измирио доспеле 

порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији 

 

 - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да 
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације. 
  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

Понуђач који испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 
4) Закона а регистрован је код надлежне организације која га је сходно 
члану 78. Закона о јавним набавкама уписала у регистар понуђача,   
није у обавези да доставља доказе тачка 1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.; 1.1.4. 
конкурсне документације, већ је потребно да да изјаву где се поменути 
подаци налазе, односно на којој интернет страници. 

      
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2., да је понуђач при састављању понуде 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

  
- Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у 
поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача 
из групе понуђача и оверена печатом.  
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Да располаже неопходним кадровским капацитетом 
 

                      - Доказ:  Фотокопија М образaца за запослене у сталном радном 
                      односу; фотокопија Уговора о делу за ангажована лица; копије 
                      личних лиценци  са  потврдама ИКС о важности истих. 
  

                      2) Да располаже неопходним техничким капацитетом: 
 

         - Доказ:Пописна листа на дан 31.12.2014. године или уговор о закупу, 
као доказ о влаништву/закупу. 
 

За возило доставити копију саобраћајне дозволе и копију полисе 
осигурања као доказ да је возило регистровано. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана 
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4).  
 

Понуђач је дужан да достави Изјаву о испуњености услова из члана чл. 75. ст. 2. 
овог закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава 
сваки од чланова групе понуђача. 
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Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона. 
 

Понуђач је дужан да и за подизвођача  достави Изјаву о испуњености услова из 
члана чл. 75. ст. 2. овог закона. 
 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена 
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 
 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
 

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. 
 

V 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 НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 
обухвати најмање једну целокупну партију. 
 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну 
набавку или само на одређене партије. 
 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
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Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте 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. 
 

Понуду доставити на адресу: “Железнице Србије“ ад, 11000 Београд, Здравка 
Челара 14а, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку одржавања 
инфраструктурних објеката високоградње за партију/е______, ЈН бр. 13/2015 
- НЕ ОТВАРАТИ”. 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
03.07.2015. године, најкасније до 11 часова, без обзира на начин подношења.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручулац 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. 
    
Понуда мора да садржи  (за сваку партију посебно): 
 

 Образац понуде  
Понуђач је обавезан да достави Образац понуде, попуњен, оверен печатом и 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени.  
 

Понуђач обавезно наводи начин подношења понуде и уписује податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача и  попуњава 
табелу 3. - Подаци о подизвођачу. У случају подношења понуде са већим бројем 
подизвођача, табела се копира и доставља за сваког подизвођача. 
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Табелу 4 „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди, наведени образац се копира у довољном броју примерака, попуњава и 
доставља за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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У попуњеном обрасцу понуде не сме бити никаквих корекција и исправки. У 
случају било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од 
стране овлашћеног лица понуђача. 
 
 
 

 Образац за оцену испуњености обавезних и додатних услова за 
учешће у поступку јавне набавке, попуњен, оверен печатом и потписан од 
стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац потпишу и печатом овере сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће потписати и печатом  оверити образац.  
 

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

Уколико понуду подноси група понуђача, Споразум о заједничком наступању 
садржи податак о понуђачу који ће у име групе понуђача и печатом оверити 
Модел уговора. 
 

 Образац структуре цене , попуњен, оверен печатом и потписан од стране 
овлашћеног лица понуђача. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац потпишу и печатом овере 
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити образац. 

 

 Образац трошкова понуде, може да достави понуђач  
Напомена: На основу члана 88. ЗЈН („Сл. гласник Р. Србије“ број 124/12 и 14/15) 
понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Уколико  понуђач  као саставни  део  понуде  достави  попуњен, потписан и 
печатом оверен  (од стране  овлашћеног лица  понуђача) Образац трошкова 
припреме понуде сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду 
трошкова припреме понуде, а који (Захтев) ће бити уважен,  односно наручилац 
ће бити дужан надокнадити напред наведене трошкове у случају обуставе јавне 
набавке из разлога који су на страни наручиоца, тј. наручилац ће понуђачу 
надокнадити трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
 

 Образац изјаве о независној понуди, попуњен, оверен печатом и 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава 
сваки од чланова групе понуђача. 

  
 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2, попуњен, 

оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава 
сваки од чланова групе понуђача.  
 

 Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде, , за Партије 1, 2, 3, 
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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 30 дана дужи од опције понуде.  

 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека 
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач 
благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач не поднесе 
средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из 
конкурсне документације. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

 

 Банкарска гаранција за озбиљност понуде, за Партију 4. и 5. 
Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде - као 
инструмент обезбеђења за понуду (гаранција за озбиљност понуде): Неопозива, 
без приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на први позив, на износ 
од 5% од вредности понуде без ПДВ-а, која је издата од угледне банке са 
седиштем у земљи Наручиоца или у иностранству, а која је прихватљива за 
Наручиоца и у облику који је прихватљив за Наручиоца и са роком важности 30 
дана дужим од опције понуде.  
 

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

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

У случају подношења понудe за обе партије,  довољно је доставити једну 
банкарску гаранцију уз понуду, на износ од минимално 5% од збира 
вредности понуда без ПДВ-а за обе партије заједно, с тим да се у 
банкарској гаранцији назначе износи за  сваку партију појединачно. 
 

Модел банкарске гаранције (у прилогу). 
 

 Изјава о достављању бланко соло менице за добро извршење посла, 
за партије 1,2 и 3  
 

Понуђач je у обавези да као саставни део понуде достави потписану и печатом 
оверену Изјаву да ће доставити Наручиоцу бланко соло меницу за добро 
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извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у 
целости.  

 

 Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе 
достављања банкарске гаранције за добро извршење посла, за партије 4 и 
5.  

 

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

 Изјава о достављању бланко соло менице за додатно испуњење 
     уговорних обавеза, за партије 1, 2 и 3.  

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци, у обавези je да као 
саставни део понуде достави потписану и печатом оверену Изјаву да ће 
доставити Наручиоцу бланко соло меницу за додатно извршење посла у износу 
од 15% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од 
уговореног рока за коначно извршење набавке у целости. 
  

 Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе 
достављања банкарске гаранције за додатно испуњење уговорних обавеза, 
за партије 4 и 5. 

 

Понуђач je, уколико се налази на списку негативних референци, а ако 
предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу, у обавези да као саставни део понуде достави потписано 
и печатом оверено писмо о намерама пословне банке да ће по потписивању 
уговора, доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за додатно испуњење 
уговорних обавеза у износу од 15% од вредности уговора без ПДВ-а са роком 
важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у 
целости. 
 

 Изјава о достављању бланко соло менице за отклањање недостатака у 
гарантном року, за партије 1, 2 и 3.  

Понуђач je у обавези да као саставни део понуде достави изјаву да ће у моменту 
примопредаје радова који су предмет јавне набавке, доставити Наручиоцу 
бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% 
од вредности уговора без ПДВ-ом, са роком важности 30 дана дужим од дана  
истека уговореног гарантног рока. 

 

 Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе  
достављања банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном 
року, за партије 4 и 5. 

 

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

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

 Попуњена Изјава о неопходном кадровском капацитету; 

 Попуњена изјава о неопходном техничком капацитету 
 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ 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: "Железнице 
Србије" ад у Београду, Здравка Челара 14а, соба 15, са назнаком:  
 

„Измена понуде за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње, за партију/е______, ЈН бр. 13/2015  - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
  
„Допуна понуде за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње, за партију/е______, ЈН бр. 13/2015- НЕ ОТВАРАТИ“ или 
  
„Опозив понуде за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње, за партију/е______,  ЈН бр. 13/2015 -НЕ ОТВАРАТИ“ или  
 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку одржавања инфраструктурних 
објеката високоградње, за партију/е______,  ЈН бр. 13/2015- 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.  
 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 
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који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 

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

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

      Начин и рок плаћања, за све партије: у складу са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” 
бр. 119/2012), путем привремених месечних и окончане ситуације, у року од 
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45 дана од дана испостављања рачуна који испоставља извођач, а којим је 
потврђено извођење радова. 

 

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

Наручилац за ову јавну набавку тражи као средства финансијског обезбеђења 
бланко соло меницу за партије 1, 2 и 3 и банкарске гаранције запартије 4 и 5. 
 

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун Извођача. 
 

Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања 
(менице, акредитиви, банкарске гаранције и сл.) 
 

Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од 
Наручиоца биће оцењене као неприхватљиве. 
 
 

8.2. Захтев у погледу рока за извођење радова 
 

Рок за извођење радова, не може бити дужи од: 
 
 
за Партију 1: 30 календарских дана од дана увођења у посао 
за Партију 2: 30 календарских дана од дана увођења у посао 
за Партију 3: 60 календарских дана од дана увођења у посао 
за Партију 4: 60 календарских дана од дана увођења у посао 
за Партију 5: 30 календарских дана од дана увођења у посао 
 

8.3. Захтев у погледу гарантног рока 
 

Гарантни рок за изведене радове, за сваку од партија, не може бити краћи од 2 
године од дана пријема изведених радова. 
 

9. 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. 
У цену је урачуната цена пројекта,  материјала, испорука, уградња, монтажа и 
остали трошкови које понуђач има. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима. 
 

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

За партије 1, 2 и 3: 
 
Понуђач као средство обезбеђења за понуду доставља (за сваку партију 
посебно) бланко соло меницу за озбиљност понуде, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 
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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 30 дана дужи од опције понуде.  
 

За партије 4 и 5: 
 

Понуђач као средство обезбеђења за понуду доставља банкарску 
гаранцију за озбиљност понуде, која мора бити неопозива, без приговора, 
безусловна, платива на први позив, на износ од пет (5%) процената од 
вредности  понуде без ПДВ-а, која је издата од угледне банке са седиштем у 
земљи наручиоца или у иностранству, а  која је прихватљива за наручиоца 
и са роком важности 30 дана дужим од опције понуде. 
 

 У случају подношења понудe за обе партије,  довољно је доставити 
 једну банкарску гаранцију уз понуду, на износ од минимално 5% од збира 
вредности понуда без ПДВ-а за обе партије заједно, с тим да се у 
банкарској гаранцији назначе износи за  сваку партију појединачно. 

 

Страни понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкарске гаранције, 
плативе на први позив, само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних агенција 
за рејтинг која је у складу са прописима објавила НБС или подобна рејтинг 
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг 
агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта 
(Europen Securities and Markets Authorities -  ESMA). 
 

Домаћи понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкарске гаранције, 
плативе на први позив, а банка која исте издаје мора бити прихватљива за 
наручиоца.  
 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 

Понуђач коме је додељен уговор, дужан је  да, за сваку партију за коју му је 
додељен уговор појединачно, достави наручиоцу, као средство 
финансијског обезбеђења испуњења уговорених обавеза: 
 
За партију 1, 2 и 3: 
 

1. Бланко соло меницу за добро извршење посла  
Изабрани 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 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 30 дана дужи од уговореног рока за 
коначно извршење набавке у целости.  
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Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити ново 
менично писмо са 30 дана продуженим роком важења.  

 

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

 

Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене 
обавезе, понуђач је дужан да продужи важење меничног овлашћења, а према 
условима из Модела уговора, односно Уговора. 
   
2. Изабрани понуђач се обавезује да у моменту примопредаје радова преда 
наручиоцу бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном 
року, 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 
уговора 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 30 дана дужи од 
уговореног гарантног  рока.  
 

За партију 4 и 5: 
  
1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла  
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће 
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 
добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора 
без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 
посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе 
у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не 
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети 
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  
Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних агенција 
за рејтинг која је у складу саа прописима објавила НБС или подобна рејтинг 
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг 
агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта 
(Europen Securities and Markets Authorities -  ESMA). 
 

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

 

Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења понуђачу, пре 
истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена 
тим средством. 
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Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене 
обавезе, понуђач је дужан да продужи важење банкарске гаранције, а према 
условима из Модела уговора, односно Уговора.   
 

2) Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року 
Изабрани понуђач се обавезује да у моменту примопредаје  предмета јавне 
набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у 
гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 
5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а.  Рок важења банкарске гаранције 
мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека уговореног гарантног рока. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 
року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би 
могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 
 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 

Уколико, у складу са Законом о јавним набавкама, понуђач сматра да је документ 
који доставља у оквиру понуде поверљив, треба на видном месту да обележи тај 
документ са „ПОВЕРЉИВО“. 

 

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја 
за примену елемената критеријума и рангирања понуде. 
 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем факса на број 011/3290740, 
е-пошта: nabavka@srbrail.rs  или поштом на адресу: 
 

ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ акционарско друштво 
Сектор за набавке и централна стоваришта 

Здравка Челара 14а, 11000 Београд 
 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију 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. 13/2015 ”. 
 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  

mailto:nabavka@srbrail.rs
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона о јавним набавкама. 
 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 

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, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона о јавним 
набавкама).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  
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. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 

За партију 1, 2 и 3 понуђач који се налази на списку негативних референци 
који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона о јавним 
набавкама, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде 
додељен уговор, дужан је да у моменту закључења уговора преда наручиоцу 
бланко соло меницу за додатно испуњење уговорних обавеза, 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 15% 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 30 дана дужи од уговореног рока за 
коначно извршење набавке у целости.  
 

Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити ново 
менично писмо са 30 дана продуженим роком важења. 
  
За партију 4 и 5 понуђач који се налази на списку негативних референци 
који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона о јавним 
набавкама, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде 
додељен уговор, за сваку партију посебно, дужан је да у року од 7 дана од дана 
закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за додатно 
испуњење уговорних обавеза, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Банкарска гаранција додатно испуњење уговорних 
обавеза издаје се у висини од 15%,  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 



Конкурсна документација за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње,  у отвореном поступку по партијама ЈН бр. 13/2015 

43/159 

  

 

уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
 

15. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
 

Наручилац ће након што прегледа и оцени понуде, одбити понуду ако: 

 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

 понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

 понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити 
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим 
понудама. 
 

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

У складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду 
уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне 
набавке: 
1)  поступао супротно забрани члана 23. и  25. овог Закона о јавним набавкама; 
2)  учинио повреду конкуренције;  
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 
три године. 
 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Све понуде које буду оцењене као одговарајуће биће рангиране применом 
критеријума најнижа понуђена цена, и то применом формуле: (најнижа 
понуђена цена:разматрана цена)х100. 
 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену, предност ће имати 
понуда у којој је дат краћи рок за извођење радова. 
 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације). 
 

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail: nabavka@srbrail.rs  или факсом на број 011/3290 
740 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се 
може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико Законом 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, 
најкасније у року од 2 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  7 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У 
том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  
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.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 
у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, 
позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са 
назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне 
набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке 
или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о 
додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико 
процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању 
понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, 
односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та 
вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
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Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор 
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 
из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 
став 2. тачка 5) Закона. 
 
 
 
 
 

ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 1 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, за Партију 1 

 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку 
одржавања инфраструктурних објеката високоградње - санација објеката 
грађевинске радионице у Ваљеву, ЈН број 13/2015 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача  
(e-maиl): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач. 
 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

1) Назив подизвођача:  

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

1) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт:  

2) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт:   

3) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 
Име особе за контакт: 

 

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

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

oдложено у року од 45 дана од дана пријема 
рачуна за изведене радове 

 
Рок  за извођење 
радова 
 

 

____календарских дана од дана увођења у посао 

Гарантни период ____месеци од дана примопредаје радова 

 
Рок важења понуде 
 

 
_______дана од дана отварања понуда 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
 

    М. П.  
_____________________________                    ___________________________

      

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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  МОДЕЛ УГОВОРА, за Партију 1 

 
„Железнице Србије“ акционарско друштво,  са седиштем у Београду, улица 
Немањина 6, ПИБ:103859991, матични број: 20038284; број рачуна: 205-147531-
09; назив банке: Комерцијална банка а.д., кога заступа Генерални директор 
Мирослав Стојчић, дипл. инж. саоб. (у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 

....................................................................................................................................... 
са седиштем у ........................................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... матични број: ..............................................., број рачуна: 
............................................ назив банке:...................................................................., 
кога заступа.................................................................................................................. 
(навести понуђаче из заједничке понуде), (у даљем тексту: Извођач), 
 
закључују 
 
 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКАТА ГРАЂЕВИНСКЕ 
РАДИОНИЦЕ У ВАЉЕВУ 

 

Предмет уговора 
Члан 1. 

Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Извођача 
по основу извођења радова на санацији објеката грађевинске радионице у 
Ваљеву. 
Уговорне стране су сагласне да Извођач за Наручиоца прибави материјал и 
изврши санацију објеката грађевинске радионице у Ваљеву, а у свему према 
понуди бр. _______ од _________. год. као саставном делу овог уговора. 
 

Извођач ће радове из става 1. овог члана извести са номинованим 
подизвођачима, и то: 
 

 - ___________________________ 
 

Рок за извођење радова 
Члан 2. 

Извођач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______ 
календарских дана рачунато од дана увођења у посао, с тим да овај рок не може 
бити дужи од 30 календарских дана од дана увођења у посао.  
 

Цена и начин плаћања 
Члан 3. 

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора износи _____________ динара 
без ПДВ-а 
(словима:__________________________________________________________), 
односно ___________________________динара са ПДВ-ом, 
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(словима:__________________________________________________________). 
 
Укупна вредност ПДВ-а износи ___________________динара 
(словима:__________________________________________________________). 
 
 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да ће Извођачу са матичним бројем__________ 
уговорену цену утврђену у складу са чланом 3. овог уговора уплатити на његов 
текући рачун бр. _____________, код _____________________банке, на основу 
испостављеног рачуна за изведене радове. 

Наручилац се обавезује  да плаћање изврши у року од 45 дана од дана пријема  
рачуна са приложеним записником о изведеним радовима. 
 

Обавезе Наручиоца 
Члан 5. 

Наручилац се обавезује да: 
    -  омогући Извођачу увид у постојећу документацију и друге  податке којим 
располаже, неопходнe за извођење  свих радова из чл. 1. овог уговора. 
    - обезбеди вршење стручног надзора, у складу са  чланом 153. Закона о 
планирању и изградњи; 
   - у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у 
писменој форми;    
  - формира Комисију за пријем изведених радова на објекту и коначни обрачун и 
да учествује у раду те Комисије. 
  - обезбеди примопредају радова у року од 14 дана од дана пријема обавештења 
Извођача о датуму завршетка радова; 
    - редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове у складу са 
одредбама уговора који дефинишу начин плаћања. 
 

Обавезе Извођача 
Члан 6. 

Извођач се обавезује да изведе радове из члана 1. овог уговора, у свему  према 
понуди бр. --------------- од -----------.2015. године, у складу са Законом о планирању 
и изградњи, сагласно важећим техничким прописима,  стандардима и 
нормативима и налозима надзорног органа као представника Наручиоца. 
 

Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се 
да својим средствима и својом радном снагом изведе све уговорене радове.  

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све 
предвиђене врсте радова из Понуде, са личним лиценцама одговорног извођача 
радова. 

Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о 
планирању и изградњи. 
У случају потребе за  изменом одговорних извођача радова из понуде, Извођач је 
у обавези да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних 
извођача радова, претходно писмено обавести Наручиоца о разлозима измене и 
пружи доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова испуњавају 
све услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да су стално 
запослени или ангажовани уговором о делу код Извођача. 
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Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, 
изврши следеће активности и радове:  

 изведе радове из Предмера радова,у свему према важећим 
прописима и захтевима и техничким спецификацијама Наручиоца;  

 изведе радове у термину и по утврђеној  динамици;  

 омогући вршење стручног надзора над извођењем радова; 

  води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету 
извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме; 

  спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне 
заштите; 

  у току извођења радова одржава градилиште уредно и редовно 
уклања сав отпадни материјал; 

  отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објектима 
и суседним објектима; 

 отклони све недостатке по примедбама надзорног органа и у складу 
са уговором и оне који се евентуално појаве у гарантном року; 

 по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, 
опрему и све привремене градилишне инсталације; 

 изврши и остале активности прописане Законом о планирању и 
изградњи. 
 

Гаранција за добро извршење посла, за додатно извршење уговорних 
обавеза, за отклањање недостатака у гарантном року  

Члан 7. 
Извођач се обавезује да  приликом потписивања уговора, на име гаранције за 
добро извршење посла, Наручиоцу достави бланко соло меницу са меничним 
овлашћењем на 10% уговорене вредности и роком важења 30 дана дужим од 
уговореног рока за коначно извршење посла. 
Такође је потребно доставити и копију депо картона лица овлашћених за 
потписивање и потврду пословне банке која представља доказ да је меница 
регистрована код Народне банке Србије.                                                                                                                                                                       
 

У случају продужења рока из члана 3. Извођач је у обавези да Наручиоцу  
достави ново менично овлашћење на исти износ, а са роком важности 30 дана 
дужим од новоутврђеног рока за коначно извршење посла. 

  
 Извођач ће, ако се  налази на списку негативних референци, а предмет јавне 
набавке није истоврсан предмету за који је добио негативну референцу, 
приликом потписивања уговора, на име гаранције за додатно испуњење 
уговорних обавеза, доставити Наручиоцу бланко соло меницу на 15% уговорене 
вредности без ПДВ-а и роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за 
коначно извршење посла у целости. 
Извођач ће у моменту примопредаје радова доставити Наручиоцу бланко соло 
меницу за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од 
вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од дана истека   
уговореног гарантног рока. 

 

Уговорна казна 
Члан 8. 

Ако Извођач не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки 
дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно 
на вредност изведених радова са закашњењем, с тим да укупна казна не може 
бити већа од 5% (пет процената) вредности уговора. 
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Делимично извођење радова у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања 
уговорне казне за део неизведених радова. 
Ако Извођач једнострано раскине уговор или изведе радова који битно одступају 
од уговорених одредби по питању квалитета и рокова, Наручилац има право да 
депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе на наплату.        
 

Гарантни рок 
Члан 9. 

Гарантни рок за изведене радове износи  2. године, рачунајући од дана 
завршетка радова. 
 

Члан 10. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 
изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему 
писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у 
позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго 
правно или физичко лице, на терет Извођача. 
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не 
сноси одговорност. 
 

Виша сила 
Члан 11. 

Уговорне стране ослобађају се делимично или у потпуности последица 
неизвршења обавеза по овом уговору уколико је неизвршење резултат деловања 
више силе. 
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале по 
закључењу овог уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље 
уговорних страна као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти 
Државних органа од утицаја на извршење обавеза. Уговорна страна погођена 
вишом силом треба одмах да, телеграмом, или на други писани начин обавести 
другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговорних обавеза. 
Уговорна страна која благовремено не јави другој уговорној страни наступање 
околности више силе која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, 
изузев ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења. За време 
трајања више силе обавезе из уговора мирују и не примењују се санкције због 
неизвршења уговорних обавеза. Наступањем околности из овог члана продужава 
се рок за испуњење уговорних обавеза и то за период који по свом трајању 
одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања последица тих 
околности. Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 60 дана свака 
од уговорних страна задржава право да раскине уговор. 
 

Раскид уговора 
Члан 12. 

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима: 
- ако Извођач не започне радове најкасније до 15 дана од увођења у посао;  
- ако Извођач својом кривицом касни са извођењем радова у односу на 

уговорену динамику више од 7 дана и не предузима одговарајуће мере и 
акције за скраћење и елиминацију кашњења; 
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- ако после  предузетих одговарајућих мера и акција за скраћење и 
елиминацију кашњења, Извођач својом кривицом касни са извођењем 
радова у односу на уговорену динамику више од 15 дана;  

- ако Извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за 
извођење радова; 

- ако Извођач радове изводи неквалитетно; 
- ако Извођач не поступа по налозима Надзорног органа; 
- ако Извођач, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте 

не настави по истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада. 
 

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне 
радове ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за добро 
извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади 
Наручиоцу штету, која представља  разлику између цене предметних радова по 
овом уговору и цене радова  новог извођача за те радове. 

 

Члан 13. 
Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и 
са отказним роком од 15 дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да 
садржи основ за раскид уговора.  
 

Члан 14. 
Сву штету која настане раскидом Уговора сноси она уговорна страна која је 
својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора. 
  

Члан 15. 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања, као и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида 
уговора.  
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.  
 

Остале одредбе 
Члан 16. 

Уговорне стране су сагласне да ће се на све оно што није регулисано овим 
уговором примењивати одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 17. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који проистекну из овог 
уговора решавају споразумно, а ако то не буде могуће за њихово решавање биће 
надлежан Привредни суд у Београду. 
 

Завршне одредбе 
Члан 18. 

Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране и 
достављања бланко соло менице за добро извршење посла, сходно члану 7. 
уговора.  

 

Члан 19. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац 
задржава 4 (четири) а Извођач 2 (два) примерка.  
 

             За Извођача                                                за НАРУЧИОЦА 
                                                                                 Генерални директор 
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        ___________________                                             _____________________ 

                                                       Мирослав Стојчић, дипл. инж. саоб.  
                                                                                                        
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем, и наручилац ће, ако понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце. 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Р. 
бр. 

Позиција радова 
Јед. 
мере 

Кол. 
Цена 
без 

ПДВ-а  

Цена са 
ПДВ-ом  

Вред. 
без 

ПДВ-а 

Вред. 
са ПДВ-

ом 

I ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

1 
Одбијање трошног продужног 
малтера са одвозом шута на 
депонију до 30 km. 

m² 
    

60,00  
    

  

2 
Малтерисање зидова у продужном 
малтеру 1:2:6 до 3m¹ висине са 

набавком материјала 

m² 
    

60,00  
    

  

3 
Презиђивање димњака са набавком 
материјала, КВ радник 

kom 
      

6,00  
    

  

  УКУПНО                              

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

1 
Откоп земље III категорије у 
широком откопу са одношењем и 
финим планирањем земље 

m² 
    

38,00  
    

  

2 
Израда тампона од шљунка d=10 
cm, са набавком материјала 

m² 
    

38,00  
    

  

  УКУПНО                              

III ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1 
Демонтажа опшивке димњака рш 
50cm са складиштењем на 
привремену депонију 

m¹ 3,80      
  

2 

Израда и монтажа опшивке димњака 
рш 50cm, d=0,50mm од 
поцинкованог лима са набавком 
материјала 

m¹ 3,80      

  

3 
Демонтажа ветар лајсни р.ш. 33cm 
са складиштењем на привремену 
депонију 

m¹ 16,00      
  

4 
Демонтажа хоризонталних висећих 
олука р.ш. 33cm са складиштењем 
на привремену депонију 

m¹ 17,00      

  

5 

Израда и монтажа хоризонталних 
висећих олука р.ш. 33cm, d=0,50mm 
од поцинкованог лима са набавком 
материјала 

m¹ 67,00      

  

6 
Демонтажа вертикалних олука са 
складиштењем на привремену 
депонију 

m¹ 20,00      
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7 
Набавка, израда и монтажа 
вертикалних олука р.ш. 33cm, 
d=0,50mm од поцинкованог лима 

m¹ 25,00      
  

8 
Набавка, израда и монтажа ветар 
лајсни р.ш. 33cm, d= 0,50mm од 
поцинкованог лима 

m¹ 16,00      
  

  УКУПНО                              

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ 

1 

Бетонирање тротоара d=10cm 
армираним бетоном МB 15 са 
мрежом Q188 са набавком 
материјала 

m² 38,00      

  

  УКУПНО                                

V ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

1 

Демонтажа цреп летве 5/3 cm са 
складиштењем на привремену 
депонију и монтажа са набавком 
материјала од чамовине 

m² 70,00      

  

2 

Делимично летвосање крова за 
трапезасти пластични лим са 
набавком летви 8/5 cm од чамовине 
око 1m³ 

m² 190,00      

  

3 
Демонтажа летви 5/3 cm таванских 
са складиштењем на привремену 
депонију 

m² 48,00      
  

4 
Демонтажа дотрајале дашчане 
кровне подлоге са складиштењем на 
привремену депонију 

m² 12,00      

  

5 
Монтажа дашчања кровне подлоге, 
чамовина d=2,54cm, са набавком 
материјала 

m² 12,00      

  

6 
Демонтажа дела кровне 
конструкције са складиштењем на 
привремену депонију 

m² 40,00      
  

7 
Монтажа дела кровне конструкције, 
чамовина, греде 12/14cm и рогови 
10/12cm са набавком материјала 

m² 40,00      

  

8 
Монтажа плафонских летви 5/3 cm, 
подконструкција од чамовине са 
набавком материјала 

m² 48,00      

  

9 
Постављање једностране оплате са 
набавком материјала 

m¹ 38,00      
  

  УКУПНО                              

VI МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ 

1 

Демонтажа плафонских плоча 
различитих материјала са 
складиштењем на привремену 
депонију 

m² 138,00      

  

2 

Монтажа гипс картонских плоча 
плафонскиј на дрвеној 
подконструкцији са набавком 
материјала 

m² 138,00      

  

  УКУПНО                              

VII КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 
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1 
Скидање тер хартије са дрвене 
подлоге са складиштењем на 
привремену депонију 

m² 
    

43,00  
    

  

2 
Препокривање крова од фалц црепа 
са набавком материјала 

m² 
    

88,00  
    

  

3 
Делимична демонтажа фалцованог 
црепа са складиштењем на 
привремену депонију 

m² 30,00     
  

4 
Демонтажа слемењака фалц. црепа 
са складиштењем на привремену 
депонију 

m¹ 9,00     
  

5 
Делимична монтажа фалцованог 
црепа "Потисје кањижа" са набавком 
материјала 

m² 30,00     
  

6 

Делимична монтажа слемењака 
крова од фалц. црепа са набавком 
материјала "Потисје кањижа" или 
333ТМ 

m¹ 18,00     

  

7 
Постављање пласт.трапез. лима ТР 
240/40 са набавком материјала 

m² 190,00     
  

  УКУПНО                              

VIII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: 

1 

Постављање подних керамичких 
плочица (квалитет стандард, 
домаће, по избору инвеститора) на 
лепку са набавком материјала 

m² 1,20     

  

2 

Израда облагања сокле поред зида 
плочицама (квалитет стандард, 
домаће, по избору инвеститора) на 
лепку са набавком 

m² 3,00     

  

  УКУПНО              

IX ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ   

1 
Демонтажа чучавца и водокотлића 
са складиштењем на привремену 
депонију 

kom. 
      

1,00  
    

  

2 
Монтажа чучавца и водокотлића 
(квалитет стандард, домаће) са 
набавком материјала 

kom. 
      

1,00  
    

  

  УКУПНО           

X ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

1 

Демонтажа електро проводника 
3x1,5mm² на зидовима од опеке на 
обујмицама са складиштењем на 
привремену депонију 

m¹ 
    

26,00  
    

  

2 

Демонтажа електро проводника 
5x2,5mm² на  обујмицама са 
складиштењем на привремену 
депонију 

m¹ 
    

19,00  
    

  

3 
Набавка и монтажа електро 
проводника 3x1,5 mm² на 

обујмицама 

m¹ 
    

26,00  
    

  

4 
Набавка и монтажа електро 
проводника 5x2,5 mm² на 

обујмицама 

m¹ 
    

19,00  
    

  

5 
Демонтажа утичнице "ОГ" са 
складиштењем на привремену 
депонију 

kom. 
      

6,00  
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6 
Демонтажа прекидача "ОГ" са 
складиштењем на привремену 
депонију 

kom. 
      

4,00  
    

  

7 
Демонтажа сијаличних грла са 
складиштењем на прив. депонију 

kom. 
      

4,00  
    

  

8 Набавка и монтажа утичнице "ОГ" kom. 
      

6,00  
    

  

9 Набавка и монтажа прекидача "ОГ" kom. 
      

4,00  
    

  

10 Набавка и монтажа сијаличних грла kom. 
      

4,00  
    

  

  УКУПНО                              

 
 
 
 

УКУПНО РАДОВИ, БЕЗ ПДВ-а  

УКУПНО РАДОВИ, СА ПДВ-ОМ  

 
 
 
 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 

 
Напомена: Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да 

понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке 

(материјал, превоз...). Прецртана или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ 

или на сличан начин) чине понуду неприхватљивом. Образац оверава и потписује 

овлашћено тј. одговорно лице. 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ, за Партију 1 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________ 
(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца 
и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, за Партију 1 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, 
_________________________________________________________________,  
                                                       (Назив понуђача) 

 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
отвореном поступку јавне набавке одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње, за партију 1- Санација објеката грађевинске радионице у 
Ваљеву, ЈН број 13/2015, 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 закона 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. Закона. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, за Партију 1 

 

 

 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач...................................................................................(навести назив понуђача) 

у отвореном поступку јавне набавке одржавања инфраструктурних 
објеката високоградње, за партију 1- Санација објеката грађевинске 
радионице у Ваљеву, ЈН број 13/2015, поштовао је обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне 
својине. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 

 

 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
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Изјава о  намерама издавања бланко соло менице за добро извршење 
посла за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње, за партију 1- Санација објеката грађевинске радионице у 
Ваљеву, ЈН број 13/2015 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу у моменту 
потписивања уговора наручиоцу доставити бланко сопствену меницу за добро 
извршење посла, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 
извршење набавке у целости, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, 
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са 
попуњеним и овереним меничним овлашћењем - писмом, а везано за јавну 
набавку одржавања инфраструктурних објеката високоградње, за партију 
1- Санација објеката грађевинске радионице у Ваљеву, ЈН број 13/2015. 

         У случају продужетка рока извршења уговора, обавезујем се  да ћу Наручиоцу 
доставити ново оверено менично овлашћење – писмо, а са продуженим роком 
важности 30 дана дужим од новоутврђеног рока за извршење уговора  у целости. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

За понуђача 
 

____________________ 
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Изјава о  намерама издавања бланко соло менице за додатно извршење 
посла за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње, за партију 1- Санација објеката грађевинске радионице у 
Ваљеву, ЈН број 13/2015 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу у моменту 
потписивања уговора наручиоцу доставити бланко сопствену меницу за добро 
извршење посла, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 
извршење набавке у целости, у износу од 15% од вредности уговора без ПДВ-а, 
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са 
попуњеним и овереним меничним овлашћењем - писмом, а везано за јавну 
набавку, а везано за одржавања инфраструктурних објеката високоградње, 
за партију 1- Санација објеката грађевинске радионице у Ваљеву, ЈН број 
13/2015. 

         У случају продужетка рока извршења уговора, обавезујем се  да ћу Наручиоцу 
доставити ново оверено менично овлашћење – писмо, а са продуженим роком 
важности 30 дана дужим од новоутврђеног рока за извршење уговора  у целости. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  Доставља понуђач који се налази на Листи негативних референци  
 

 

 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

За понуђача 
 

____________________ 
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Изјава о  намерама издавања бланко соло менице за отклањање 
недостатака у гарантном року за јавну набавку одржавања 
инфраструктурних објеката високоградње, за партију 1- Санација објеката 
грађевинске радионице у Ваљеву, ЈН број 13/2015 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу у моменту 
примопредаје објекта наручиоцу доставити бланко сопствену меницу за 
отклањање недостатака у гарантном року, са роком важења 30 дана дужим од 
уговореног  гарантног рока, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, 
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са 
попуњеним и овереним меничним овлашћењем - писмом, а везано за јавну 
набавку, а везано за одржавања инфраструктурних објеката високоградње, 
за партију 1- Санација објеката грађевинске радионице у Ваљеву, ЈН број 
13/2015. 

         У случају продужетка рока извршења уговора, обавезујем се  да ћу Наручиоцу 
доставити ново оверено менично овлашћење – писмо, а са продуженим роком 
важности 30 дана дужим од новоутврђеног рока за извршење уговора  у целости. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

За понуђача 
 

____________________ 
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ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  

за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката високоградње, за 
партију 1- Санација објеката грађевинске радионице у Ваљеву, ЈН број 
13/2015 
 

 

 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо 
кадровски капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.  

 
Изјава се односи на отворени поступак набавке одржавања инфраструктурних 
објеката високоградње, за партију 1- Санација објеката грађевинске 
радионице у Ваљеву, ЈН број 13/2015, а у смислу члана 76. и 77. Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

* Доказ у прилогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   
 
 
 

М.П. 

За понуђача: 
  

Дана 
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 ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ТЕХНИЧКОМ  КАПАЦИТЕТУ  

за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката високоградње, за 
партију 1- Санација објеката грађевинске радионице у Ваљеву, ЈН број 
13/2015 

 

 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо 
технички капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.  

 
Изјава се односи на отворени поступак набавке одржавања инфраструктурних 
објеката високоградње, за партију 1- Санација објеката грађевинске 
радионице у Ваљеву, ЈН број 13/2015, а у смислу члана 76. и 77. Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

* Доказ у прилогу. 

 

 

 

 

 

 

 

У   
 
 
 

М.П. 

За понуђача: 
  

Дана 
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 2 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, за Партију 2 

 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку 
одржавања инфраструктурних објеката високоградње - санација крова на 
објекту Управне зграде у Ваљеву, ЈН број 13/2015 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача  
(e-maиl): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач. 
 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

1) Назив подизвођача:  

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

1) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт:  

2) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт:   

3) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 
Име особе за контакт: 

 

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

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

oдложено у року од 45 дана од дана пријема 
рачуна за изведене радове 

 
Рок  за извођење 
радова 
 

 

____календарских дана од дана увођења у посао 

Гарантни период ____месеци од дана примопредаје радова 

 
Рок важења понуде 
 

 
_______дана од дана отварања понуда 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
 

    М. П.  
_____________________________                    ___________________________

      

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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  МОДЕЛ УГОВОРА, за Партију 2 

 
„Железнице Србије“ акционарско друштво,  са седиштем у Београду, улица 
Немањина 6, ПИБ:103859991, матични број: 20038284; број рачуна: 205-147531-
09; назив банке: Комерцијална банка а.д., кога заступа Генерални директор 
Мирослав Стојчић, дипл. инж. саоб. (у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 

....................................................................................................................................... 
са седиштем у ........................................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... матични број: ..............................................., број рачуна: 
............................................ назив банке:...................................................................., 
кога заступа.................................................................................................................. 
(навести понуђаче из заједничке понуде), (у даљем тексту: Извођач), 
 
закључују 
 
 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВА НА ОБЈЕКТУ 
УПРАВНЕ ЗГРАДЕ У ВАЉЕВУ 

 
 

Предмет уговора 
Члан 1. 

Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Извођача 
по основу извођења радова на санацији крова на  објекту Управне зграде у 
Ваљеву. 
Уговорне стране су сагласне да Извођач за Наручиоца прибави материјал и 
изврши санацију крова на  објекту Управне зграде у Ваљеву, а у свему према 
понуди бр. _______ од _________. год. као саставном делу овог уговора. 
 

Извођач ће радове из става 1. овог члана извести са номинованим 
подизвођачима, и то: 
 

 - ___________________________ 
 

Рок за извођење радова 
Члан 2. 

Извођач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______ 
календарских дана рачунато од дана увођења у посао, с тим да овај рок не може 
бити дужи од 30 календарских дана од дана увођења у посао.  
 

Цена и начин плаћања 
Члан 3. 
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Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора износи _____________ динара 
без ПДВ-а 
(словима:__________________________________________________________), 
односно ___________________________динара са ПДВ-ом, 
(словима:__________________________________________________________). 
 

Укупна вредност ПДВ-а износи ___________________динара 
(словима:__________________________________________________________). 
 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да ће Извођачу са матичним бројем__________ 
уговорену цену утврђену у складу са чланом 3. овог уговора уплатити на његов 
текући рачун бр. _____________, код _____________________банке, на основу 
испостављеног рачуна за изведене радове. 

Наручилац се обавезује  да плаћање изврши у року од 45 дана од дана пријема  
рачуна са приложеним записником о изведеним радовима. 
 

Обавезе Наручиоца 
Члан 5. 

Наручилац се обавезује да: 
    -  омогући Извођачу увид у постојећу документацију и друге  податке којим 
располаже, неопходнe за извођење  свих радова из чл. 1. овог уговора. 
    - обезбеди вршење стручног надзора, у складу са  чланом 153. Закона о 
планирању и изградњи; 
   - у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у 
писменој форми;    
  - формира Комисију за пријем изведених радова на објекту и коначни обрачун и 
да учествује у раду те Комисије. 
  - обезбеди примопредају радова у року од 14 дана од дана пријема обавештења 
Извођача о датуму завршетка радова; 
    - редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове у складу са 
одредбама уговора који дефинишу начин плаћања. 
 

Обавезе Извођача 
Члан 6. 

Извођач се обавезује да изведе радове из члана 1. овог уговора, у свему  према 
понуди бр. --------------- од -----------.2015. године, у складу са Законом о планирању 
и изградњи, сагласно важећим техничким прописима,  стандардима и 
нормативима и налозима надзорног органа као представника Наручиоца. 
 

Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се 
да својим средствима и својом радном снагом изведе све уговорене радове.  

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све 
предвиђене врсте радова из Понуде, са личним лиценцама одговорног извођача 
радова. 

Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о 
планирању и изградњи. 
У случају потребе за  изменом одговорних извођача радова из понуде, Извођач је 
у обавези да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних 
извођача радова, претходно писмено обавести Наручиоца о разлозима измене и 
пружи доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова испуњавају 
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све услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да су стално 
запослени или ангажовани уговором о делу код Извођача. 
 

Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, 
изврши следеће активности и радове:  

 изведе радове из Предмера радова,у свему према важећим 
прописима и захтевима и техничким спецификацијама Наручиоца;  

 изведе радове у термину и по утврђеној  динамици;  

 омогући вршење стручног надзора над извођењем радова; 

  води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету 
извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме; 

  спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне 
заштите; 

  у току извођења радова одржава градилиште уредно и редовно 
уклања сав отпадни материјал; 

  отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објектима 
и суседним објектима; 

 отклони све недостатке по примедбама надзорног органа и у складу 
са уговором и оне који се евентуално појаве у гарантном року; 

 по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, 
опрему и све привремене градилишне инсталације; 

 изврши и остале активности прописане Законом о планирању и 
изградњи. 
 

Гаранција за добро извршење посла, за додатно извршење уговорних 
обавеза, за отклањање недостатака у гарантном року  

Члан 7. 
Извођач се обавезује да  приликом потписивања уговора, на име гаранције за 
добро извршење посла, Наручиоцу достави бланко соло меницу са меничним 
овлашћењем на 10% уговорене вредности и роком важења 30 дана дужим од 
уговореног рока за коначно извршење посла. 
Такође је потребно доставити и копију депо картона лица овлашћених за 
потписивање и потврду пословне банке која представља доказ да је меница 
регистрована код Народне банке Србије.                                                                                                                                                                       
 

У случају продужења рока из члана 3. Извођач је у обавези да Наручиоцу  
достави ново менично овлашћење на исти износ, а са роком важности 30 дана 
дужим од новоутврђеног рока за коначно извршење посла. 

  
 Извођач ће, ако се  налази на списку негативних референци, а предмет јавне 
набавке није истоврсан предмету за који је добио негативну референцу, 
приликом потписивања уговора, на име гаранције за додатно испуњење 
уговорних обавеза, доставити Наручиоцу бланко соло меницу на 15% уговорене 
вредности без ПДВ-а и роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за 
коначно извршење посла у целости. 
Извођач ће у моменту примопредаје радова доставити Наручиоцу бланко соло 
меницу за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од 
вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од дана истека   
уговореног гарантног рока. 

 

Уговорна казна 
Члан 8. 
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Ако Извођач не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки 
дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно 
на вредност изведених радова са закашњењем, с тим да укупна казна не може 
бити већа од 5% (пет процената) вредности уговора. 
Делимично извођење радова у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања 
уговорне казне за део неизведених радова. 
Ако Извођач једнострано раскине уговор или изведе радова који битно одступају 
од уговорених одредби по питању квалитета и рокова, Наручилац има право да 
депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе на наплату.        
 

Гарантни рок 
Члан 9. 

Гарантни рок за изведене радове износи  2. године, рачунајући од дана 
завршетка радова. 
 

Члан 10. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 
изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему 
писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у 
позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго 
правно или физичко лице, на терет Извођача. 
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не 
сноси одговорност. 
 

Виша сила 

Члан 11. 
Уговорне стране ослобађају се делимично или у потпуности последица 
неизвршења обавеза по овом уговору уколико је неизвршење резултат деловања 
више силе. 
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале по 
закључењу овог уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље 
уговорних страна као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти 
Државних органа од утицаја на извршење обавеза. Уговорна страна погођена 
вишом силом треба одмах да, телеграмом, или на други писани начин обавести 
другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговорних обавеза. 
Уговорна страна која благовремено не јави другој уговорној страни наступање 
околности више силе која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, 
изузев ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења. За време 
трајања више силе обавезе из уговора мирују и не примењују се санкције због 
неизвршења уговорних обавеза. Наступањем околности из овог члана продужава 
се рок за испуњење уговорних обавеза и то за период који по свом трајању 
одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања последица тих 
околности. Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 60 дана свака 
од уговорних страна задржава право да раскине уговор. 
 

Раскид уговора 
Члан 12. 

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима: 
- ако Извођач не започне радове најкасније до 15 дана од увођења у посао;  
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- ако Извођач својом кривицом касни са извођењем радова у односу на 
уговорену динамику више од 7 дана и не предузима одговарајуће мере и 
акције за скраћење и елиминацију кашњења; 

- ако после  предузетих одговарајућих мера и акција за скраћење и 
елиминацију кашњења, Извођач својом кривицом касни са извођењем 
радова у односу на уговорену динамику више од 15 дана;  

- ако Извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за 
извођење радова; 

- ако Извођач радове изводи неквалитетно; 
- ако Извођач не поступа по налозима Надзорног органа; 
- ако Извођач, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте 

не настави по истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада. 
 

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне 
радове ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за добро 
извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади 
Наручиоцу штету, која представља  разлику између цене предметних радова по 
овом уговору и цене радова  новог извођача за те радове. 

 

Члан 13. 
Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и 
са отказним роком од 15 дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да 
садржи основ за раскид уговора.  
 

Члан 14. 
Сву штету која настане раскидом Уговора сноси она уговорна страна која је 
својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора. 
  

Члан 15. 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања, као и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида 
уговора.  
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.  
 

Остале одредбе 
Члан 16. 

Уговорне стране су сагласне да ће се на све оно што није регулисано овим 
уговором примењивати одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 17. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који проистекну из овог 
уговора решавају споразумно, а ако то не буде могуће за њихово решавање биће 
надлежан Привредни суд у Београду. 
 

Завршне одредбе 
Члан 18. 

Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране и 
достављања бланко соло менице за добро извршење посла, сходно члану 7. 
уговора.  

 

Члан 19. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац 
задржава 4 (четири) а Извођач 2 (два) примерка.  
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             За Извођача                                                за НАРУЧИОЦА 
                                                                                 Генерални директор 

        ___________________                                             _____________________ 

                                                       Мирослав Стојчић, дипл. инж. саоб.  
                                                                                                        
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем, и наручилац ће, ако понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце. 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Р. 
бр. 

Позиција радова Ј.М. Кол. 
Цена, 
без 

ПДВ-а  

Цена, 
са 

ПДВ-
ом 

Вредност 
без  

ПДВ-а 

Вредност 
са 

ПДВ-ом 

I КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ   

1 
Претресање - препокривање 
крова од фалцованог црепа 

m² 50,00     
  

2 
Скидање фалцованог црепа, са 
складиштењем на привремену 
депонију 

m² 9,00     

  

3 
Набавка материјала и покривање 
крова фалцованим црепом Бечеј 
М555 

m² 9,00     
  

4 
Скидање слемењака са 
слеменом, са складиштењем на 
привремену депонију 

m¹ 3,00   
  

5 
Набавка и покривање слемењака 
са слеменом 

m¹ 3,00   
  

  УКУПНО                              

II ТЕСАРСКИ РАДОВИ   

1 

Делимична демонтажа кровне 
конструкције 12х14, l=12m 
(рогови), са складиштењем на 
привремену депонију 

m²     9,60      

  

2 
Набавка и монтажарогова кровне 
конструкције димензија 12х14, 
12m 

m² 9,60     
  

3 
Демонтажа цреп летви 5х3cm, са 
складиштењем на привремену 
депонију 

m² 20,00   
  

4 
Набавка и монтажа цреп летви 
5х3cm 

m² 20,00   
  

  УКУПНО                              

III ЛИМАРСКИ РАДОВИ   

1 

Демонтажа хоризонталног олука 
р.ш. 33 цм, са складиштењем на 
привремену депонију са 
складиштењем на привремену 
депонију 

m¹ 5,90     

  



Конкурсна документација за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње,  у отвореном поступку по партијама ЈН бр. 13/2015 

78/159 

  

 

2 
Набавка, израда и монтажа 
хоризонталног олука  р.ш. 33cm, 
од поцинкованог лима d=0,50mm  

m¹ 5,90     

  

3 
Демонтажа ветар лајсни р.ш. 
33cm са складиштењем на 
привремену депонију 

m¹ 6,20     
  

4 
Набавка, израда и монтажа ветар 
лајсни р.ш. 33cm, d= 0,50mm од 
поцинкованог лима 

m¹ 12,40   
  

5 
Демонтажа опшивке до зида 
р.ш.33cm, са складиштењем на 
привремену депонију 

m¹ 12,40   
  

6 
Набавка и монтажа опшивке до 
зида р.ш. 33cm од поцинкованог 
лима d=0,50mm  

m¹ 
    

12,40  
    

  

7 
Демонтажа опшивке димњака 
р.ш.  50cm,  са складиштењем на 
привремену депонију 

m¹    1,80      

  

8 
Набавка, израда и монтажа 
опшивке димњака р.ш.  50cm. од 
поцинкованог лима d=0,50mm 

m¹     1,80      
  

УКУПНО    

IV МОЛЕРСКИ РАДОВИ   

1 
Скидање постојеће старе боје са 
зидова и плафона 

m² 140,00   
  

2 
Глетовање зидова и плафона са 
набавком материјала 

m² 140,00   
  

3 

Бојење зидова и плафона 
полудисперзијом у тону по 
избору инвеститора, са набавком 
материјала 

m² 640,00   

  

  УКУПНО                              

 

УКУПНО РАДОВИ, БЕЗ ПДВ-А  

УКУПНО РАДОВИ, СА ПДВ-ОМ 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 

 
Напомена: Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да 

понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке 

(материјал, превоз...). Прецртана или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ 
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или на сличан начин) чине понуду неприхватљивом. Образац оверава и потписује 

овлашћено тј. одговорно лице. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ, за Партију 2 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________ 
(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца 
и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, за Партију 2 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, 
_________________________________________________________________,  
                                                       (Назив понуђача) 

 
даје:  

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
отвореном поступку јавне набавке одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње, за партију 2- Санација крова на објекту Управне зграде у 
Ваљеву, ЈН број 13/2015, 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 закона 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. Закона о јавним набавкама. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, за Партију 2 

 

 

 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач...................................................................................(навести назив понуђача) 

у отвореном поступку јавне набавке одржавања инфраструктурних 
објеката високоградње, за партију 2- Санација крова на објекту Управне 
зграде у Ваљеву, ЈН број 13/2015, поштовао је обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 

 

 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
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Изјава о  намерама издавања бланко соло менице за добро извршење 
посла за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње, за партију 2- Санација крова на објекту Управне зграде у 
Ваљеву, ЈН број 13/2015 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу у моменту 
потписивања уговора наручиоцу доставити бланко сопствену меницу за добро 
извршење посла, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 
извршење набавке у целости, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, 
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са 
попуњеним и овереним меничним овлашћењем - писмом, а везано за јавну 
набавку одржавања инфраструктурних објеката високоградње, за партију 
2- Санација крова на објекту Управне зграде у Ваљеву, ЈН број 13/2015. 

         У случају продужетка рока извршења уговора, обавезујем се  да ћу Наручиоцу 
доставити ново оверено менично овлашћење – писмо, а са продуженим роком 
важности 30 дана дужим од новоутврђеног рока за извршење уговора  у целости. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

За понуђача 
 

____________________ 
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Изјава о  намерама издавања бланко соло менице за додатно извршење 
посла за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње, за партију 2- Санација крова на објекту Управне зграде у 
Ваљеву, ЈН број 13/2015 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу у моменту 
потписивања уговора наручиоцу доставити бланко сопствену меницу за добро 
извршење посла, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 
извршење набавке у целости, у износу од 15% од вредности уговора без ПДВ-а, 
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са 
попуњеним и овереним меничним овлашћењем - писмом, а везано за јавну 
набавку, а везано за одржавања инфраструктурних објеката високоградње, 
за партију 2- Санација крова на објекту Управне зграде у Ваљеву, ЈН број 
13/2015. 
У случају продужетка рока извршења уговора, обавезујем се  да ћу Наручиоцу 
доставити ново оверено менично овлашћење – писмо, а са продуженим роком 
важности 30 дана дужим од новоутврђеног рока за извршење уговора  у целости. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  Доставља понуђач који се налази на Листи негативних референци  
 

 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

За понуђача 
 

____________________ 
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Изјава о  намерама издавања бланко соло менице за отклањање 
недостатака у гарантном року за јавну набавку одржавања 
инфраструктурних објеката високоградње, за партију 2- Санација крова на 
објекту Управне зграде у Ваљеву, ЈН број 13/2015 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу у моменту 
примопредаје објекта наручиоцу доставити бланко сопствену меницу за 
отклањање недостатака у гарантном року, са роком важења 30 дана дужим од 
уговореног  гарантног рока, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, 
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са 
попуњеним и овереним меничним овлашћењем - писмом, а везано за јавну 
набавку, а везано за одржавања инфраструктурних објеката високоградње, 
за партију 2- Санација крова на објекту Управне зграде у Ваљеву, ЈН број 
13/2015. 

         У случају продужетка рока извршења уговора, обавезујем се  да ћу Наручиоцу 
доставити ново оверено менично овлашћење – писмо, а са продуженим роком 
важности 30 дана дужим од новоутврђеног рока за извршење уговора  у целости. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

За понуђача 
 

____________________ 
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ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  

за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката високоградње, за 
партију 2- Санација крова на објекту Управне зграде у Ваљеву, ЈН број 
13/2015 
 

 

 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо 
кадровски капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.  

 
Изјава се односи на отворени поступак набавке одржавања инфраструктурних 
објеката високоградње, за партију 2- Санација крова на објекту Управне 
зграде у Ваљеву, ЈН број 13/2015, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

* Доказ у прилогу. 

 

 

 

 

 

 

 

У   
 
 
 

М.П. 

За понуђача: 
  

Дана 
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 ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ТЕХНИЧКОМ  КАПАЦИТЕТУ  

за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката високоградње, за 
партију 2- Санација крова на објекту Управне зграде у Ваљеву, ЈН број 
13/2015 

 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо 
технички капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.  

 
Изјава се односи на отворени поступак набавке одржавања инфраструктурних 
објеката високоградње, за партију 2- Санација крова на објекту Управне 
зграде у Ваљеву, ЈН број 13/2015, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

* Доказ у прилогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   
 
 
 

М.П. 

За понуђача: 
  

Дана 
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 3 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, за Партију 3 

 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку 
одржавања инфраструктурних објеката високоградње - санација јавног 
тоалета у Железничкој станици Стара Пазова, ЈН број 13/2015 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача  
(e-maиl): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО 
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Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач. 
 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

1) Назив подизвођача:  

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

1) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт:  

2) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт:   

3) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 
Име особе за контакт: 

 

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

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

oдложено у року од 45 дана од дана пријема 
рачуна за изведене радове 

 
Рок  за извођење 
радова 
 

 

____календарских дана од дана увођења у посао 

Гарантни период ____месеци од дана примопредаје радова 

 
Рок важења понуде 
 

 
_______дана од дана отварања понуда 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
 

    М. П.  
_____________________________                    ___________________________

      

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА, за Партију 3 

 
„Железнице Србије“ акционарско друштво,  са седиштем у Београду, улица 
Немањина 6, ПИБ:103859991, матични број: 20038284; број рачуна: 205-147531-
09; назив банке: Комерцијална банка а.д., кога заступа Генерални директор 
Мирослав Стојчић, дипл. инж. саоб. (у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 

....................................................................................................................................... 
са седиштем у ........................................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... матични број: ..............................................., број рачуна: 
............................................ назив банке:...................................................................., 
кога заступа.................................................................................................................. 
(навести понуђаче из заједничке понуде), (у даљем тексту: Извођач), 
 
закључују 
 
 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЈАВНОГ ТОАЛЕТА У 
ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ СТАРА ПАЗОВА 

 
 

Предмет уговора 
Члан 1. 

Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Извођача 
по основу извођења радова на санацији јавног тоалета у Железничкој станици 
Стара Пазова. 
Уговорне стране су сагласне да Извођач за Наручиоца прибави материјал и 
изврши санацију јавног тоалета у Железничкој станици Стара Пазова, а у свему 
према понуди бр. _______ од _________. год. као саставном делу овог уговора. 
 
 

Извођач ће радове из става 1. овог члана извести са номинованим 
подизвођачима, и то: 
 

 - ___________________________ 
 

Рок за извођење радова 
Члан 2. 

Извођач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______ 
календарских дана рачунато од дана увођења у посао, с тим да овај рок не може 
бити дужи од 60 календарских дана од дана увођења у посао.  
 

Цена и начин плаћања 
Члан 3. 
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Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора износи _____________ динара 
без ПДВ-а 
(словима:__________________________________________________________), 
односно ___________________________динара са ПДВ-ом, 
(словима:__________________________________________________________). 
 

Укупна вредност ПДВ-а износи ___________________динара 
(словима:__________________________________________________________). 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да ће Извођачу са матичним бројем__________ 
уговорену цену утврђену у складу са чланом 3. овог уговора уплатити на његов 
текући рачун бр. _____________, код _____________________банке, на основу 
испостављеног рачуна за изведене радове. 

Наручилац се обавезује  да плаћање изврши у року од 45 дана од дана пријема  
рачуна са приложеним записником о изведеним радовима. 
 

Обавезе Наручиоца 
Члан 5. 

Наручилац се обавезује да: 
    -  омогући Извођачу увид у постојећу документацију и друге  податке којим 
располаже, неопходнe за извођење  свих радова из чл. 1. овог уговора. 
    - обезбеди вршење стручног надзора, у складу са  чланом 153. Закона о 
планирању и изградњи; 
   - у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у 
писменој форми;    
  - формира Комисију за пријем изведених радова на објекту и коначни обрачун и 
да учествује у раду те Комисије. 
  - обезбеди примопредају радова у року од 14 дана од дана пријема обавештења 
Извођача о датуму завршетка радова; 
    - редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове у складу са 
одредбама уговора који дефинишу начин плаћања. 
 

Обавезе Извођача 
Члан 6. 

Извођач се обавезује да изведе радове из члана 1. овог уговора, у свему  према 
понуди бр. --------------- од -----------.2015. године, у складу са Законом о планирању 
и изградњи, сагласно важећим техничким прописима,  стандардима и 
нормативима и налозима надзорног органа као представника Наручиоца. 
 

Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се 
да својим средствима и својом радном снагом изведе све уговорене радове.  

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све 
предвиђене врсте радова из Понуде, са личним лиценцама одговорног извођача 
радова. 

Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о 
планирању и изградњи. 
У случају потребе за  изменом одговорних извођача радова из понуде, Извођач је 
у обавези да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних 
извођача радова, претходно писмено обавести Наручиоца о разлозима измене и 
пружи доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова испуњавају 
све услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да су стално 
запослени или ангажовани уговором о делу код Извођача. 



Конкурсна документација за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње,  у отвореном поступку по партијама ЈН бр. 13/2015 

94/159 

  

 

 

Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, 
изврши следеће активности и радове:  

 изведе радове из Предмера радова,у свему према важећим 
прописима и захтевима и техничким спецификацијама Наручиоца;  

 изведе радове у термину и по утврђеној  динамици;  

 омогући вршење стручног надзора над извођењем радова; 

  води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету 
извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме; 

  спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне 
заштите; 

  у току извођења радова одржава градилиште уредно и редовно 
уклања сав отпадни материјал; 

  отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објектима 
и суседним објектима; 

 отклони све недостатке по примедбама надзорног органа и у складу 
са уговором и оне који се евентуално појаве у гарантном року; 

 по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, 
опрему и све привремене градилишне инсталације; 

 изврши и остале активности прописане Законом о планирању и 
изградњи. 
 

Гаранција за добро извршење посла, за додатно извршење уговорних 
обавеза, за отклањање недостатака у гарантном року  

Члан 7. 
Извођач се обавезује да  приликом потписивања уговора, на име гаранције за 
добро извршење посла, Наручиоцу достави бланко соло меницу са меничним 
овлашћењем на 10% уговорене вредности и роком важења 30 дана дужим од 
уговореног рока за коначно извршење посла. 
Такође је потребно доставити и копију депо картона лица овлашћених за 
потписивање и потврду пословне банке која представља доказ да је меница 
регистрована код Народне банке Србије.                                                                                                                                                                       
 

У случају продужења рока из члана 3. Извођач је у обавези да Наручиоцу  
достави ново менично овлашћење на исти износ, а са роком важности 30 дана 
дужим од новоутврђеног рока за коначно извршење посла. 

  
 Извођач ће, ако се  налази на списку негативних референци, а предмет јавне 
набавке није истоврсан предмету за који је добио негативну референцу, 
приликом потписивања уговора, на име гаранције за додатно испуњење 
уговорних обавеза, доставити Наручиоцу бланко соло меницу на 15% уговорене 
вредности без ПДВ-а и роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за 
коначно извршење посла у целости. 
Извођач ће у моменту примопредаје радова доставити Наручиоцу бланко соло 
меницу за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од 
вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од дана истека   
уговореног гарантног рока. 

 

Уговорна казна 
Члан 8. 

Ако Извођач не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки 
дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно 
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на вредност изведених радова са закашњењем, с тим да укупна казна не може 
бити већа од 5% (пет процената) вредности уговора. 
Делимично извођење радова у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања 
уговорне казне за део неизведених радова. 
Ако Извођач једнострано раскине уговор или изведе радова који битно одступају 
од уговорених одредби по питању квалитета и рокова, Наручилац има право да 
депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе на наплату.        
 

Гарантни рок 
Члан 9. 

Гарантни рок за изведене радове износи  2. године, рачунајући од дана 
завршетка радова. 
 

Члан 10. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 
изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему 
писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у 
позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго 
правно или физичко лице, на терет Извођача. 
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не 
сноси одговорност. 
 

Виша сила 

Члан 11. 
Уговорне стране ослобађају се делимично или у потпуности последица 
неизвршења обавеза по овом уговору уколико је неизвршење резултат деловања 
више силе. 
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале по 
закључењу овог уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље 
уговорних страна као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти 
Државних органа од утицаја на извршење обавеза. Уговорна страна погођена 
вишом силом треба одмах да, телеграмом, или на други писани начин обавести 
другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговорних обавеза. 
Уговорна страна која благовремено не јави другој уговорној страни наступање 
околности више силе која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, 
изузев ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења. За време 
трајања више силе обавезе из уговора мирују и не примењују се санкције због 
неизвршења уговорних обавеза. Наступањем околности из овог члана продужава 
се рок за испуњење уговорних обавеза и то за период који по свом трајању 
одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања последица тих 
околности. Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 60 дана свака 
од уговорних страна задржава право да раскине уговор. 
 

Раскид уговора 
Члан 12. 

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима: 
- ако Извођач не започне радове најкасније до 15 дана од увођења у посао;  
- ако Извођач својом кривицом касни са извођењем радова у односу на 

уговорену динамику више од 7 дана и не предузима одговарајуће мере и 
акције за скраћење и елиминацију кашњења; 
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- ако после  предузетих одговарајућих мера и акција за скраћење и 
елиминацију кашњења, Извођач својом кривицом касни са извођењем 
радова у односу на уговорену динамику више од 15 дана;  

- ако Извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за 
извођење радова; 

- ако Извођач радове изводи неквалитетно; 
- ако Извођач не поступа по налозима Надзорног органа; 
- ако Извођач, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте 

не настави по истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада. 
 

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне 
радове ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за добро 
извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади 
Наручиоцу штету, која представља  разлику између цене предметних радова по 
овом уговору и цене радова  новог извођача за те радове. 

 

Члан 13. 
Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и 
са отказним роком од 15 дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да 
садржи основ за раскид уговора.  
 

Члан 14. 
Сву штету која настане раскидом Уговора сноси она уговорна страна која је 
својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора. 
  

Члан 15. 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања, као и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида 
уговора.  
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.  
 

Остале одредбе 
Члан 16. 

Уговорне стране су сагласне да ће се на све оно што није регулисано овим 
уговором примењивати одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 17. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који проистекну из овог 
уговора решавају споразумно, а ако то не буде могуће за њихово решавање биће 
надлежан Привредни суд у Београду. 
 

Завршне одредбе 
Члан 18. 

Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране и 
достављања бланко соло менице за добро извршење посла, сходно члану 7. 
уговора.  

 

Члан 19. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац 
задржава 4 (четири) а Извођач 2 (два) примерка.  
 

             За Извођача                                                за НАРУЧИОЦА 
                                                                                 Генерални директор 
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        ___________________                                             _____________________ 

                                                       Мирослав Стојчић, дипл. инж. саоб.  
                                                                                                        
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем, и наручилац ће, ако понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце. 

 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Р.бр. Позиција радова Ј.М. Кол. 
Цена, без 

ПДВ-а  
Цена, са 
ПДВ-ом  

Вредност
без 

ПДВ-а 

Вредност
са 

ПДВ-ом 

I ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ   

1 Израда привремених ограда m¹ 10,00     
  

  УКУПНО                                 

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ   

1 
Обијање продужног малтера 
са зидова 

m² 38,00     
  

2 
Малтерисање зидова преко 
3m висине у продужном 
малтеру 

m² 53,00     
  

3 

Израда цементне кошуљице 
d=3cm на местима већег 
оштећења подлоге после 
обијања подних плочица 

m² 5,00   

  

4 

Прављење шлицева у зиду 
од опеке за постављање 
водоводних и 
канализационих цеви и 
електроинсталација (ШП 
462002) НК-1,38nh/m 

m¹ 25,00   

  

5 
Крпљење шлицева 
инсталације ширине 10cm у 
продужном малтеру 1:2:6 

m¹ 25,00   
  

6 
Крпљење зидова око 
прозора и врата ширине 12-
25cm у продужном малтеру  

m¹ 34,00   
  

7 
Разбијање пода  d=10-20cm 
од бетона ради демонтажње 
и уградње нових чучаваца 

m² 2,00   
  

8 
Пробијање отвора у зиду од 
опеке или сипорекса за 
пролазак цеви 

kom. 4,00   
  

9 
Чишћење просторија са 
преносом шута на 10m 

m² 20,00   
  

10 

Обрада плафона 
грађевинским лепком 
армираног стакленом или 
ПВЦ мрежицом  (ШП 
171924/1 и 3) ВК-0,6:КV-0,35: 
NK-0,2 nh/m2 

m² 21,00   

  

11 
Демонтажа врата површине 
до 2m² 

kom. 2,00   
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12 
Уградња врата површине до 
2m² 

kom. 2,00   
  

 УКУПНО                              

III БЕТОНСКИ РАДОВИ   

1 
Бетонирање равних 
неармираних подова од 8-
10cm  

m² 2,00      
  

             УКУПНО    

                                               IV КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ 

1 

Облагање зидова 
керамичким плочицама фуга 
на фугу на лепку, до висине 
1,60m стандард класе по 
избору инвеститора 

m² 45,00   

  

2 

Поплочавање подова 
керамичким плочицама 
фиуга на фугу на лепку, 
антиклизна подна по избору 
инвеститора 

m² 20,00   

  

3 
Уградња ПВЦ угаоних лајсни  
(ШП 280513) KV-0,3; NK-
0,1nh/m 

m¹ 12,00   
  

4 
Обијање зидних и подних 
керамичких плочица 

m² 74,00   
  

            УКУПНО    

V СТАКЛОРЕЗАЧКИ  РАДОВИ 

1 
Застакљивање столарије са 
киовањем 

m² 5,00   
  

           УКУПНО    

VI МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ  РАДОВИ 

1 
Скидање старог молерског 
материјала са зидова и 
плафона 

m² 45,00   
  

2 
Глетовање зидова и 
плафона дисперзивним 
китом 

m² 80,20   
  

3 

Бојење зидова и плафона 
полудисперзивном бојом у 
два слоја (тонер по избору 
инвеститора ) 

m² 80,20   

  

4 

Бојење фасадном бојом са 
растварачима (фасадекс, 
фасакрил) без додатка 
камене сржи 

m² 40,00   

  

5 
Бојење и емајлирање нове 
столарије уљаном бојом и 
емаил-лаком 

m² 40,00   
  

           УКУПНО    

VII ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ   

1 

Чишћење подлоге од 
постојеће хидроизолације, 
прашине и заосталих 
отпадака 

m² 20,00   

  

2 
Израда хидроизолације 
премазом у три слоја на 

m² 20,00   
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хоризонталној подлози (ШП 
462013-462015)VK-0,12: KV-
0,12: NK-0,12nh/m2 

3 

Израда хидроизолације 
премазом у три слоја на 
вертикалној подлози (ШП 
462013-462015)VK-0,12х1,5: 
KV-0,12х1,5: NK-
0,12х1,5nh/m2 

m² 13,50   

  

           УКУПНО    

VIII БРАВАРСКИ  РАДОВИ 

1 
Демонтажа преграда од 
челичних ЗП профила и 
лима 

kg 219,00   
  

2 

Израда кумановских кутија 
за преграде и врата, бојење  
„Л“ профила, са испуном од 
лексана (тамне боје) 
дебљине 2х4mm, заптивање 
силиконом, монтажа 
преграда и врата WC 
кабина, израда L профила 
од пластифицираног лима 

m2 32   

  

            УКУПНО    

IX ЛИМАРСКИ  РАДОВИ 

1 
Демонтажа оштећеног дела 
вертикалног олука 

m 2,00   
  

2 
Израд и монтажа кружног 
вертикалног олука 
(настављање на постојећи) 

m 2,00   
  

            УКУПНО    

X СТОЛАРСКИ  РАДОВИ 

1 Израда храстовог прага kom. 2,00   
  

2 Уградња храстовог прага kom. 2,00   
  

            УКУПНО    

XI ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

1 
Демонтажа водоводне 
инсталације ½“ и ¾“ 

m¹ 15,00   
  

2 
Израда водоводне 
инсталације ½“ и ¾“ 

m¹ 15,00   
  

3 Демонтажа вентила kom. 9,00   
  

4 Монтажа вентила kom. 10,00   
  

5 
Демонтажа ПВЦ 
канализационих цеви 
Ø50mm и Ø75mm 

m¹ 8,00   
  

6 
Монтажа ПВЦ 
канализационих цеви 
Ø50mm и Ø75mm 

 m¹ 7,00   
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7 
Демонтажа ПВЦ 
канализационих цеви 
Ø100mm 

m¹ 9,00   
  

8 
Монтажа ПВЦ 
канализационих цеви 
Ø100mm 

m¹ 9,00   
  

9 
Демонтажа ПВЦ 
канализационих цеви 
Ø150mm 

m¹ 7,00   
  

10 
Монтажа ПВЦ 
канализационих цеви 
Ø160mm 

m¹ 6,00   
  

11 Монтажа бојлера 5-10l коm. 1,00   
  

12 
Демонтажа чучавца комплет 
са водокотлићем 

коm. 6,00   
  

13 
Монтажа чучавца комплет 
са водокотлићем 

коm. 6,00   
  

14 Демонтажа зидног писоара коm. 1,00   
  

15 Монтажа зидног писоара коm. 1,00   
  

16 
Демонтажа умиваоника 
причвршћеног завртњима 
комплет са сифоном 

коm. 2,00   
  

17 
Монтажа умиваоника 
причвршћеног завртњима 
комплет са сифоном 

коm. 2,00   
  

18 Демонтажа славине коm. 2,00   
  

19 Монтажа славине коm. 2,00   
  

20 Монтажа етажер полица коm. 2,00   
  

21 
Монтажа држача сапуна (2), 
убруса (2) и тоалет папира 
(6) 

коm. 10,00   
  

22 
Монтажа огледала свих 
облика 

коm. 2,00   
  

23 
Отпушавање 
канализационих цеви (рад 
КВ радника) 

m1 20   
  

            УКУПНО    

XII ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

1 

Полагање проводника са 
израдом жљебова у зиду од 
опеке за разгранате 
инсталације 3х1,5mm² (ШП 

710773) КV-0,28 nh/m 

m¹ 23,00   

  

2 Демонтажа прекидача коm. 3,00   
  

3 Постављање прекидача коm. 1   
  

4 
Демонтажа елетричне 
прикључнице 

коm. 1   
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5 
Постављање елетричне 
прикључнице 

коm. 1   
  

6 Демонтажа светиљки коm. 2   
  

7 
Постављање сијалица до 
200W 

коm. 8   
  

8 

Постављање флуо 
светиљки на плафон или зид 
3х120/36 W са заштитом 
IPE44 

коm. 2   

  

9 

Постављање флуо 
светиљки на плафон или зид 
2х60/18 W са заштитом 
IPE44 

коm. 4   

  

10 
Замена и поставка флуо 
цеви 

коm. 14   
  

11 Замена и поставка стартера коm. 14   
  

            УКУПНО    

XIII УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА 

1 
Превоз грађевинског 
материјала тежине до 3тоне-
повратна тура 

100km 0,90   
  

  УКУПНО                                

 
 
 
 
 
 

УКУПНО РАДОВИ, БЕЗ ПДВ-А  

УКУПНО РАДОВИ, СА ПДВ-ОМ 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 

 
Напомена: Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да 

понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке 

(материјал, превоз...). Прецртана или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ 

или на сличан начин) чине понуду неприхватљивом. Образац оверава и потписује 

овлашћено тј. одговорно лице. 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ, за Партију 3 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________ 
(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца 
и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, за Партију 3 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, 
_________________________________________________________________,  
                                                       (Назив понуђача) 

 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
отвореном поступку јавне набавке одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње, за партију 3- Санација јавног тоалета у Железничкој станици 
Стара Пазова, ЈН број 13/2015, 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 закона којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке 
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може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, за Партију 3 

 
 

 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач...................................................................................(навести назив понуђача) 

у отвореном поступку јавне набавке одржавања инфраструктурних 
објеката високоградње, за партију 3 - Санација јавног тоалета у 
Железничкој станици Стара Пазова, ЈН број 13/2015, поштовао је обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 
интелектуалне својине. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 
 

 

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
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Изјава о  намерама издавања бланко соло менице за добро извршење 
посла за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње, за партију 3 - Санација јавног тоалета у Железничкој станици 
Стара Пазова, ЈН број 13/2015 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу у моменту 
потписивања уговора наручиоцу доставити бланко сопствену меницу за добро 
извршење посла, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 
извршење набавке у целости, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, 
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са 
попуњеним и овереним меничним овлашћењем - писмом, а везано за јавну 
набавку одржавања инфраструктурних објеката високоградње, за партију 3 
- Санација јавног тоалета у Железничкој станици Стара Пазова, ЈН број 
13/2015. 

         У случају продужетка рока извршења уговора, обавезујем се  да ћу Наручиоцу 
доставити ново оверено менично овлашћење – писмо, а са продуженим роком 
важности 30 дана дужим од новоутврђеног рока за извршење уговора  у целости. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

За понуђача 
 

____________________ 
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Изјава о  намерама издавања бланко соло менице за додатно извршење 
посла за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње, за партију 3 - Санација јавног тоалета у Железничкој станици 
Стара Пазова, ЈН број 13/2015 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу у моменту 
потписивања уговора наручиоцу доставити бланко сопствену меницу за добро 
извршење посла, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 
извршење набавке у целости, у износу од 15% од вредности уговора без ПДВ-а, 
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са 
попуњеним и овереним меничним овлашћењем - писмом, а везано за јавну 
набавку, а везано за одржавања инфраструктурних објеката високоградње, 
за партију 3 - Санација јавног тоалета у Железничкој станици Стара Пазова, 
ЈН број 13/2015. 

         У случају продужетка рока извршења уговора, обавезујем се  да ћу Наручиоцу 
доставити ново оверено менично овлашћење – писмо, а са продуженим роком 
важности 30 дана дужим од новоутврђеног рока за извршење уговора  у целости. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  Доставља понуђач који се налази на Листи негативних референци  
 

 

 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

За понуђача 
 

____________________ 
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Изјава о  намерама издавања бланко соло менице за отклањање 
недостатака у гарантном року за јавну набавку одржавања 
инфраструктурних објеката високоградње, за партију 3 - Санација јавног 
тоалета у Железничкој станици Стара Пазова, ЈН број 13/2015 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу у моменту 
примопредаје објекта наручиоцу доставити бланко сопствену меницу за 
отклањање недостатака у гарантном року, са роком важења 30 дана дужим од 
уговореног  гарантног рока, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, 
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са 
попуњеним и овереним меничним овлашћењем - писмом, а везано за јавну 
набавку, а везано за одржавања инфраструктурних објеката високоградње, 
за партију 3 - Санација јавног тоалета у Железничкој станици Стара Пазова, 
ЈН број 13/2015. 

         У случају продужетка рока извршења уговора, обавезујем се  да ћу Наручиоцу 
доставити ново оверено менично овлашћење – писмо, а са продуженим роком 
важности 30 дана дужим од новоутврђеног рока за извршење уговора  у целости. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

За понуђача 
 

____________________ 
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ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  

за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката високоградње, за 
партију 3 - Санација јавног тоалета у Железничкој станици Стара Пазова, ЈН 
број 13/2015 

 

 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо 
кадровски капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.  

 
Изјава се односи на отворени поступак набавке одржавања инфраструктурних 
објеката високоградње, за партију 3 - Санација јавног тоалета у 
Железничкој станици Стара Пазова, ЈН број 13/2015, а у смислу члана 76. и 
77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

* Доказ у прилогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   
 
 
 

М.П. 

За понуђача: 
  

Дана 
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ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ТЕХНИЧКОМ  КАПАЦИТЕТУ  

за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката високоградње, за 
партију 3 - Санација јавног тоалета у Железничкој станици Стара Пазова, ЈН 
број 13/2015 

 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо 
технички капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.  

 
Изјава се односи на отворени поступак набавке одржавања инфраструктурних 
објеката високоградње, за партију 3 - Санација јавног тоалета у 
Железничкој станици Стара Пазова, ЈН број 13/2015, а у смислу члана 76. и 
77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

* Доказ у прилогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   
 
 
 

М.П. 

За понуђача: 
  

Дана 
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 4 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, за Партију 4 

 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку 
одржавања инфраструктурних објеката високоградње - санација објеката 
железничке станице Јагодина, ЈН број 13/2015 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача  
(e-maиl): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач. 
 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

1) Назив подизвођача:  

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

1) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт:  

2) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт:   

3) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 
Име особе за контакт: 

 

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

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

oдложено у року од 45 дана од дана пријема 
рачуна за изведене радове 

 
Рок  за извођење 
радова 
 

 

____календарских дана од дана увођења у посао 

Гарантни период ____месеци од дана примопредаје радова 

 
Рок важења понуде 
 

 
_______дана од дана отварања понуда 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
 

    М. П.  
_____________________________                    ___________________________

      

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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  МОДЕЛ УГОВОРА, за Партију 4 

 
„Железнице Србије“ акционарско друштво,  са седиштем у Београду, улица 
Немањина 6, ПИБ:103859991, матични број: 20038284; број рачуна: 205-147531-
09 назив банке: Комерцијална банка а.д., кога заступа Генерални директор 
Мирослав Стојчић, дипл. инж. саоб. (у даљем тексту: Наручилац) 
 

и 
 

....................................................................................................................................... 
са седиштем у ........................................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... матични број: ..............................................., број рачуна: 
............................................ назив банке:...................................................................., 
кога заступа.................................................................................................................. 
(навести понуђаче из заједничке понуде), (у даљем тексту: Извођач), 
 
закључују 
 

 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 
СТАНИЦЕ ЈАГОДИНА 

 

Предмет уговора 
Члан 1. 

Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Извођача 
по основу извођења радова на санацији објекта железничке станице Јагодина. 
Уговорне стране су сагласне да Извођач за Наручиоца прибави материјал и 
изврши санацију железничке станице Јагодина, а у свему према понуди бр. 
_______ од _________. год. као саставном делу овог уговора. 
 

Извођач ће радове из става 1. овог члана извести са номинованим 
подизвођачима, и то: 
 

 - ___________________________ 
 

Рок за извођење радова 
Члан 2. 

Извођач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______ 
календарских дана рачунато од дана увођења у посао, с тим да овај рок не може 
бити дужи од 60 календарских дана од дана увођења у посао.  
 

Цена и начин плаћања 
Члан 3. 

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора износи _____________ динара 
без ПДВ-а 
(словима:__________________________________________________________), 
односно ___________________________динара са ПДВ-ом, 
(словима:__________________________________________________________). 
 

Укупна вредност ПДВ-а износи ___________________динара 
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(словима:__________________________________________________________). 
 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да ће Извођачу са матичним бројем__________ 
уговорену цену утврђену у складу са чланом 3. овог уговора уплатити на његов 
текући рачун бр. _____________, код _____________________банке, на основу 
испостављеног рачуна за изведене радове. 

Наручилац се обавезује  да плаћање изврши у року од 45 дана од дана пријема  
рачуна са приложеним записником о изведеним радовима. 
 

Обавезе Наручиоца 
Члан 5. 

Наручилац се обавезује да: 
    -  омогући Извођачу увид у постојећу документацију и друге  податке којим 
располаже, неопходнe за извођење  свих радова из чл. 1. овог уговора. 
    - обезбеди вршење стручног надзора, у складу са  чланом 153. Закона о 
планирању и изградњи; 
   - у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у 
писменој форми;    
  - формира Комисију за пријем изведених радова на објекту и коначни обрачун и 
да учествује у раду те Комисије. 
  - обезбеди примопредају радова у року од 14 дана од дана пријема обавештења 
Извођача о датуму завршетка радова; 
    - редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове у складу са 
одредбама уговора који дефинишу начин плаћања. 
 

Обавезе Извођача 
Члан 6. 

Извођач се обавезује да изведе радове из члана 1. овог уговора, у свему  према 
понуди бр. --------------- од -----------.2015. године, у складу са Законом о планирању 
и изградњи, сагласно важећим техничким прописима,  стандардима и 
нормативима и налозима надзорног органа као представника Наручиоца. 
 

Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се 
да својим средствима и својом радном снагом изведе све уговорене радове.  

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све 
предвиђене врсте радова из Понуде, са личним лиценцама одговорног извођача 
радова. 

Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о 
планирању и изградњи. 
У случају потребе за  изменом одговорних извођача радова из понуде, Извођач је 
у обавези да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних 
извођача радова, претходно писмено обавести Наручиоца о разлозима измене и 
пружи доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова испуњавају 
све услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да су стално 
запослени или ангажовани уговором о делу код Извођача. 
Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, 
изврши следеће активности и радове:  

 изведе радове из Предмера радова,у свему према важећим 
прописима и захтевима и техничким спецификацијама Наручиоца;  

 изведе радове у термину и по утврђеној  динамици;  

 омогући вршење стручног надзора над извођењем радова; 
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  води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету 
извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме; 

  спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне 
заштите; 

  у току извођења радова одржава градилиште уредно и редовно 
уклања сав отпадни материјал; 

  отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објектима 
и суседним објектима; 

 отклони све недостатке по примедбама надзорног органа и у складу 
са уговором и оне који се евентуално појаве у гарантном року; 

 по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, 
опрему и све привремене градилишне инсталације; 

 изврши и остале активности прописане Законом о планирању и 
изградњи. 
 

Гаранција за добро извршење посла, за додатно извршење уговорних 
обавеза, за отклањање недостатака у гарантном року  

Члан 7. 
         Извођач ће у року од 7 дана од дана потписивања уговора доставити Наручиоцу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну, плативу 
на први позив и без приговора, у износу  10% (десет) процената од износа 
вредности уговора без ПДВ-а, из члана 3. и роком важења 30 дана дужим  од 
уговореног рока за коначно извршење уговора у целости. 

          
         У случају продужетка рока из члана 2. овог уговора, Извођач је у обавези да 

Наручиоцу достави нову банкарску гаранцију на исти износ, а са продуженим 
роком важности од 30 дана дужим од новоутврђеног рока за извршење уговора  
у целости. 
 

Гаранција за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада за 
губитак до кога буде дошло због пропуста Извођача да изврши своје обавезе по 
овом уговору. 
Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће вратити Извођачу у року од 
30 (тридесет) дана од дана када Извођач буде испунио све уговорене обавезе  из 
члана 1. овог уговора. 
 

Извођач ће, ако се  налази на списку негативних референци, а предмет јавне 
        набавке није истоврсан предмету за који је добио негативну референцу, у року 
        од 7 дана од дана  потписивања уговора, на име гаранције за додатно  

 испуњење уговорних обавеза, доставити Наручиоцу банкарску гаранцију на15% 
уговорене вредности без ПДВ-а и роком важења 30 дана дужим од уговореног 
рока за коначно извршење уговора у целости. 

 

Извођач ће у моменту примопредаје радова доставити Наручиоцу банкарску 
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од 
вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од дана истека   
уговореног гарантног рока. 
 

Уговорна казна 
Члан 8. 

Ако Извођач не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки 
дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно 
на вредност изведених радова са закашњењем, с тим да укупна казна не може 
бити већа од 5% (пет процената) вредности уговора. 



Конкурсна документација за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње,  у отвореном поступку по партијама ЈН бр. 13/2015 

118/159 

  

 

Делимично извођење радова у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања 
уговорне казне за део неизведених радова. 
Ако Извођач једнострано раскине уговор или изведе радова који битно одступају 
од уговорених одредби по питању квалитета и рокова, Наручилац има право да 
депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе на наплату.        
 

Гарантни рок 
Члан 9. 

Гарантни рок за изведене радове износи  2. године, рачунајући од дана 
завршетка радова. 

Члан 10. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 
изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему 
писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у 
позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго 
правно или физичко лице, на терет Извођача. 
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не 
сноси одговорност. 
Виша сила 

Члан 11. 
Уговорне стране ослобађају се делимично или у потпуности последица 
неизвршења обавеза по овом уговору уколико је неизвршење резултат деловања 
више силе. 
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале по 
закључењу овог уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље 
уговорних страна као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти 
Државних органа од утицаја на извршење обавеза. Уговорна страна погођена 
вишом силом треба одмах да, телеграмом, или на други писани начин обавести 
другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговорних обавеза. 
Уговорна страна која благовремено не јави другој уговорној страни наступање 
околности више силе која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, 
изузев ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења. За време 
трајања више силе обавезе из уговора мирују и не примењују се санкције због 
неизвршења уговорних обавеза. Наступањем околности из овог члана продужава 
се рок за испуњење уговорних обавеза и то за период који по свом трајању 
одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања последица тих 
околности. Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 60 дана свака 
од уговорних страна задржава право да раскине уговор. 
 

Раскид уговора 
Члан 12. 

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима: 
- ако Извођач не започне радове најкасније до 15 дана од увођења у посао;  
- ако Извођач својом кривицом касни са извођењем радова у односу на 

уговорену динамику више од 7 дана и не предузима одговарајуће мере и 
акције за скраћење и елиминацију кашњења; 

- ако после  предузетих одговарајућих мера и акција за скраћење и 
елиминацију кашњења, Извођач својом кривицом касни са извођењем 
радова у односу на уговорену динамику више од 15 дана;  
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- ако Извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за 
извођење радова; 

- ако Извођач радове изводи неквалитетно; 
- ако Извођач не поступа по налозима Надзорног органа; 
- ако Извођач, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте 

не настави по истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада. 
 

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне 
радове ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за добро 
извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади 
Наручиоцу штету, која представља  разлику између цене предметних радова по 
овом уговору и цене радова  новог извођача за те радове. 

Члан 13. 
Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и 
са отказним роком од 15 дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да 
садржи основ за раскид уговора.  

Члан 14. 
Сву штету која настане раскидом Уговора сноси она уговорна страна која је 
својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора. 

Члан 15. 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања, као и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида 
уговора.  
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.  
 

Остале одредбе 
Члан 16. 

Уговорне стране су сагласне да ће се на све оно што није регулисано овим 
уговором примењивати одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 17. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који проистекну из овог 
уговора решавају споразумно, а ако то не буде могуће за њихово решавање биће 
надлежан Привредни суд у Београду. 
 

Завршне одредбе 
Члан 18. 

Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране и 
достављања бланко соло менице за добро извршење посла, сходно члану 7. 
уговора.  

Члан 19. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац 
задржава 4 (четири) а Извођач 2 (два) примерка.  

             За Извођача                                                за НАРУЧИОЦА 
                                                                                 Генерални директор 

        ___________________                                             _____________________ 

                                                       Мирослав Стојчић, дипл. инж. саоб.  
                                                                                                        
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем, и наручилац ће, ако понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

R
e
d
 .

b
r.

 

  
P

O
S

  

 
ПОЗИЦИЈА РАДОВА 

 
Кол. 

Јед. 
мере 

Цена,  
без  
ПДВ-а 

     
Цена,  
са 
ПДВ-ом 

Вред. 
без 
ПДВ-а 

Вред. 
са  
ПДВ-ом 

I ИЗМЕНЕ СТОЛАРИЈЕ 

1.  Демонтажа и монтажа  
спољне браварије П<2,00 m

2  

(са набавком потребног материјала) 
5,00 kom.   

  

2. Демонтажа и монтажа спољне 
браварије П>2,00 m

2 

(са набавком потребног материјала) 
12,00 kom.   

  

3. Демонтажа и монтажа спољне 
браварије П>4,00 m

2 

 
(са набавком потребног 
материјала) 

13,00 kom.   

  

               УКУПНО                                                                                    

II  САНАЦИЈА ФАСАДЕ 

1. 

Стругање, кавање и обрада 
фасаде као припрема за  
крпљење исте (са набавком 
потребног материјала) 

288,20 m
2
   

  

2. 

Обрада, фасаде , бандажирањем 
мрежицом и лепком са испуном 
стиропором потребне дебљине 
(са набавком потребног 
материјала) 

47,91 m
2
   

  

3. 

Малтерисање зида у продужном 
 малтеру 1:2:6 са употрбом скеле  
на висини до 5m (са набавком 
потребног материјала) 

209,25 m
2
   

  

4. 
Обрада, фасаде, бандажирањем 
мрежицом и лепком (са набавком 
потребног материјала) 

838,77 m
2
   

  

5. 
Обрада и заштита  камене сокле  
(са набавком потребног 
материјала)  

5,44 m
2
   

  

6. 
Обрада и припрема сокле h=0.22m  
(са набавком потребног 
материјала)  

40,25 m
2
   

  

7. 
Обрада стубова 25x25 x420 , 
цементним малтером 1:3 (са 
набавком потребног материјала) 

25,20 m
2
   

  

8. 

Наношење фасадне масе         
АКРИЛПЛАСТ на соклу ширине 
22cm (са набавком потребног 
материјала)  

40,25 m
2
   

  

9. 
Наношење фасадне масе 
АКРИЛПЛАСТ (са набавком  
потребног материјала)  

632,87 m
2
   

  

10. 
Обрада шпалетни ширинре 0.40m, 
наношењм АКРИЛПЛАСТ-а  (са 
набавком потребног материјала)  

104,68 m¹   
  

11. 
Обрада шпалетни ширинре 0.80м 
наношењм АКРИЛПЛАСТ-а (са 
набавком потребног материјала) 

205,02 m¹   
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12. 

Облежавање и израда 
диференције  
на фасади путничког дела, другом 
бојом по избору инвеститора  (са 
набавком потребног материјала) 

78,58 m
2
   

  

             УКУПНО                                                                                                                                     

III   ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1. 

Израда и уградња опшива крова  
од пластифицираног равног 
челичног лима, р.ш.42 цм (са 
набавком потребног материјала) 

17,03 м
2
   

  

2. 

Израда и уградња заститних 
снегобрана, од пластифицираног 
равног челичног лима Л профила 
30x30 (елемент 30x30x75)  (са 
набавком потребног материјала) 

116,60 м   

  

3. 

Израда и уградња солбанка од 
пластифицираног равног  
челичног лима,р.ш.34 цм (са 
набавком потребног материјала)  

13.88 м   

  

4. 

Израда и уградња солбанка од 
пластифицираног равног  
челичног лима, р.ш.  30.50 цм (са 
набавком потребног материјала) 

22.28 м   

  

УКУПНО                                                      

IV САНАЦИЈА ТЕМЕЉА 

1. 

Ископ земље II категорије  у 
ширини 
и дубини до 1m са одвозом и 
финим планирањем 

7,00   m
3
   

  

2. 
Засипање темеља шљунком (са 
набавком потребног материјала)  

0,35   m
3
   

  

3. 

Добетонирање и подбетонирање 
темеља армираним бетоном MB 20 
са потребном оплатом  R Ø12  и  
GA Ø8     (са набавком потребног 
материјала) 

0,28   m
3
   

  

УКУПНО   
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА     
 

 ПОЗИЦИЈА РАДОВА 
ДИНАРА,  

БЕЗ ПДВ-а 
  ДИНАРА, 
СА ПДВ-ом 

I ИЗМЕНА СТОЛАРИЈЕ   

II САНАЦИЈА ФАСАДЕ   

III ЛИМАРСКИ РАДОВИ   

IV САНАЦИЈА ТЕМЕЉА   

УКУПНО   

 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 

 
Напомена: Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да 

понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке 

(материјал, превоз...). Прецртана или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ 

или на сличан начин) чине понуду неприхватљивом. Образац оверава и потписује 

овлашћено тј. одговорно лице. 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач 
_______________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и 
структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца 
и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, за Партију 5 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, 
_________________________________________________________________,  
                                                       (Назив понуђача) 

 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
отвореном поступку јавне набавке одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње, за партију 4 - Санација објекта  железничке станице 
Јагодина, ЈН број 13/2015, 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 закона 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. Закона о јавним набавкама. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, за Партију 4 

 

 

 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач...................................................................................(навести назив понуђача) 

у отвореном поступку јавне набавке одржавања инфраструктурних 
објеката високоградње, за партију 4- Санација објекта  железничке 
станице Јагодина, ЈН број 13/2015, поштовао је обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 

 

 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
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МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, Партија 4 
(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“ ад Београд, Немањина бр. 6 
 Основни посао: Обавештени смо да је ………………………………. 

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

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

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

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

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

 

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

1. Ако Понуђач пре него што буде изабран: 

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

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

Наручиоца у току периода важности понуде: 

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

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

 

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

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

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

………………………………..        ………………………………………. 
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(функција)       (функција) 
 

 
 

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА, Партија 4  
 

(доставља се уз Уговор на меморандуму банке) 
 

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

 

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 
 

Коме: [име и информације за контакт корисника] 
 

Датум: [убацити датум издавања гаранције] 
 

Врста гаранције: Гаранција за добро извршење посла 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“ ад Београд, Немањина бр. 6 
 Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о 

испоруци-изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је 
преузео обавезу да достави Банкарску Гаранцију за добро извршење 
посла. 

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

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

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

презентацију) 
 Истек рока: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење 

уговора. 
 Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац 

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

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

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

За и у име Банке 
 

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

…………………………..                           …………………………………. 
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(функција)                        (функција) 
 

 МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА, Партија 
4 

(доставља се уз Уговор на меморандуму банке) 
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 
Коме: 
Датум:  
Врста гаранције: Гаранција за додатно извршење обавеза 
Гаранција бр.  
Гарант:  
Налогодавац:  
Корисник: „Железнице Србије“ акционарско друштво Београд , Немањина бр. 6 
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруци-
изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да 
достави Банкарску Гаранцију за добро извршење посла, у складу са Законом о 
јавним набавкама, члан 83. 
Износ гаранције и валута:  
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- у оригиналу 
Место презентације:  
Рок важности: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење уговора. 
Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац 
 

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки 
износ или износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног 
или више усклађених позива, у коме се наводи да је Налогодавац прекршио 
своје обавезе из основног уговора и у ком погледу. 
Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у 
горе назначеном месту за презентацију. 
 

Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив 
(URDG) Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758. 
За и у име Банке 
                                                
..................................................                        ......................................... 
                (потпис)                                                        (потпис) 

………………………………..       …………………………………. 
             (функција)             (функција) 
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 МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ, 

Партија 4 

[[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 

Коме: [име и инвормације за контакт корисника] 

Датум: [убацити датум издавања гаранције] 
 

Врста гаранције: Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року на 
позив према Врста гаранције: URDG 758 

 

 Гаранција бр. (убацити рефернтни број гаранције) 
 

 Гарант: (убацити име и место издавања) 
 

 Налогодавац: (убацити име и адресу) 
 

 Корисник: „Железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6 
 

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

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

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

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

     учинити презентацију)  
 Истек рока: Гаранција ваћи 28 дана дуже од уговореног гарантног рока  
 Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац  

 

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо износ или 

износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више 

усклађених позива, у коме се наводи да је Налогодавац прекршио обавезе из 

основног уговора у било ком погледу.  
 

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

горе назначеном месту за презентацију.  
 

Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив 

(URDG) Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758. 
 

Потпис 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње,  у отвореном поступку по партијама ЈН бр. 13/2015 

130/159 

  

 

 

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања 
банкарске гаранције за добро извршење посла за јавну набавку одржавања 
инфраструктурних објеката високоградње, за партију 4 - Санација објекта  
железничке станице Јагодина, ЈН број 13/2015 
 
Пословна банка __________________________________________ (уписати 
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати 
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу 
основног правног посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по 
налогу нашег клијента _______________________________ (уписати назив 
понуђача), након што наш депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, а 
везано за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње, за партију 4- Санација објекта  железничке станице Јагодина, 
ЈН број 13/2015, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 
извршење набавке у целости у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а, а 
максимално до _____________________________динара  
 (словима: __________________________________________________________) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

За банку 
 

____________________ 
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Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања 
банкарске гаранције за додатно испуњење уговорних обавеза за јавну 
набавку одржавања инфраструктурних објеката високоградње, за партију 4 
- Санација објекта  железничке станице Јагодина, ЈН број 13/2015 
 
 

 
 

Пословна банка __________________________________________ (уписати 
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати 
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу 
основног правног посла, банкарску гаранцију за додатно испуњење уговорних 
обавеза, по налогу нашег клијента__________________________ 
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш 
депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку 
одржавања инфраструктурних објеката високоградње, за партију 4 - 
Санација објекта  железничке станице Јагодина, ЈН број 13/2015, са роком 
важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у 
целости у износу од 15% од вредности Уговора без ПДВ-а, а максимално до 
____________________динара                         
(словима: __________________________________________________________) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Напомена:  Доставља понуђач који се налази на Листи негативних референци  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

За банку 
 

____________________ 
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Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања 
банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року за јавну 
набавку одржавања инфраструктурних објеката високоградње, за партију 4 
- Санација објекта  железничке станице Јагодина, ЈН број 13/2015 

 

 

 

 
 

Пословна банка _____________________________________________     (уписати 
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати 
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу 
основног правног посла, банкарску гаранцију  за отклањање недостатака у 
гарантном року, по налогу нашег клијента 
____________________________________________________________ 
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш 
депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку 
одржавања инфраструктурних објеката високоградње, за партију 4 - 
Санација објекта  железничке станице Јагодина, ЈН број 13/2015, са роком 
важности 30 дана дуже од дана истека уговореног гарантног рока, у износу од 5% 
од вредности Уговора без ПДВ-а, а максимално до 
_____________________________________динара          (словима: 
______________________________________________________) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

За банку 
 

____________________ 
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ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  

за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката високоградње, за 
партију 4 - Санација објекта  железничке станице Јагодина, ЈН број 13/2015 

 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо 
кадровски капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.  

 
Изјава се односи на отворени поступак набавке одржавања инфраструктурних 
објеката високоградње за партију 4 - Санација објекта  железничке станице 
Јагодина, ЈН број 13/2015, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

* Доказ у прилогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   
 
 
 

М.П. 

За понуђача: 
  

Дана 
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ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ТЕХНИЧКОМ  КАПАЦИТЕТУ  

за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката високоградње, за 
партију 4 - Санација објекта  железничке станице Јагодина, ЈН број 13/2015 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо 
технички капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.  

 
Изјава се односи на отворени поступак набавке одржавања инфраструктурних 
објеката високоградње, за партију 4 - Санација објекта  железничке станице 
Јагодина, ЈН број 13/2015, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

* Доказ у прилогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   
 
 
 

М.П. 

За понуђача: 
  

Дана 
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 5 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, за Партију 5 

 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку 
одржавања инфраструктурних објеката високоградње - санација крова  на 
објекту Железничке станице у Свилајнцу, ЈН број 13/2015 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача  
(e-maиl): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

1) Назив подизвођача:  

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

1) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт:  

2) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт:   

3) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 
Име особе за контакт: 

 

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

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

oдложено у року од 45 дана од дана пријема 
рачуна за изведене радове 

 
Рок  за извођење 
радова 
 

 

____календарских дана од дана увођења у посао 

Гарантни период ____месеци од дана примопредаје радова 

 
Рок важења понуде 
 

 
_______дана од дана отварања понуда 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
 

    М. П.  
_____________________________                    ___________________________

      

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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  МОДЕЛ УГОВОРА, за Партију 5 

 
„Железнице Србије“ акционарско друштво,  са седиштем у Београду, улица 
Немањина 6, ПИБ:103859991, матични број: 20038284; број рачуна: 205-147531-
09; назив банке: Комерцијална банка а.д., кога заступа Генерални директор 
Мирослав Стојчић, дипл. инж. саоб. (у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 

....................................................................................................................................... 
са седиштем у ........................................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... матични број: ..............................................., број рачуна: 
............................................ назив банке:...................................................................., 
кога заступа.................................................................................................................. 
(навести понуђаче из заједничке понуде), (у даљем тексту: Извођач), 
 
закључују 
 
 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВА НА ОБЈЕКТУ 
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У СВИЛАЈНЦУ  

 
 

Предмет уговора 
Члан 1. 

Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Извођача 
по основу извођења радова на санацији крова на објекту Железничке станице. 
Уговорне стране су сагласне да Извођач за Наручиоца прибави материјал и 
изврши санацију крова на објекту Железничке станице у Свилајнцу, а у свему 
према понуди бр. _______ од _________. год. као саставном делу овог уговора. 
 

Извођач ће радове из става 1. овог члана извести са номинованим 
подизвођачима, и то: 
 

 - ___________________________ 
 

Рок за извођење радова 
Члан 2. 

Извођач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______ 
календарских дана рачунато од дана увођења у посао, с тим да овај рок не може 
бити дужи од 30 календарских дана од дана увођења у посао.  
 

Цена и начин плаћања 
Члан 3. 

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

односно ___________________________динара са ПДВ-ом, 
(словима:__________________________________________________________). 
 

Укупна вредност ПДВ-а износи ___________________динара 
(словима:__________________________________________________________). 
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Члан 4. 

Наручилац се обавезује да ће Извођачу са матичним бројем__________ 
уговорену цену утврђену у складу са чланом 3. овог уговора уплатити на његов 
текући рачун бр. _____________, код _____________________банке, на основу 
испостављеног рачуна за изведене радове. 

Наручилац се обавезује  да плаћање изврши у року од 45 дана од дана пријема  
рачуна са приложеним записником о изведеним радовима. 
 

Обавезе Наручиоца 
Члан 5. 

Наручилац се обавезује да: 
    -  омогући Извођачу увид у постојећу документацију и друге  податке којим 
располаже, неопходнe за извођење  свих радова из чл. 1. овог уговора. 
    - обезбеди вршење стручног надзора, у складу са  чланом 153. Закона о 
планирању и изградњи; 
   - у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у 
писменој форми;    
  - формира Комисију за пријем изведених радова на објекту и коначни обрачун и 
да учествује у раду те Комисије. 
  - обезбеди примопредају радова у року од 14 дана од дана пријема обавештења 
Извођача о датуму завршетка радова; 
    - редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове у складу са 
одредбама уговора који дефинишу начин плаћања. 
 

Обавезе Извођача 
Члан 6. 

Извођач се обавезује да изведе радове из члана 1. овог уговора, у свему  према 
понуди бр. --------------- од -----------.2015. године, у складу са Законом о планирању 
и изградњи, сагласно важећим техничким прописима,  стандардима и 
нормативима и налозима надзорног органа као представника Наручиоца. 
 

Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се 
да својим средствима и својом радном снагом изведе све уговорене радове.  

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све 
предвиђене врсте радова из Понуде, са личним лиценцама одговорног извођача 
радова. 

Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о 
планирању и изградњи. 
У случају потребе за  изменом одговорних извођача радова из понуде, Извођач је 
у обавези да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних 
извођача радова, претходно писмено обавести Наручиоца о разлозима измене и 
пружи доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова испуњавају 
све услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да су стално 
запослени или ангажовани уговором о делу код Извођача. 
 

Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, 
изврши следеће активности и радове:  

 изведе радове из Предмера радова,у свему према важећим 
прописима и захтевима и техничким спецификацијама Наручиоца;  

 изведе радове у термину и по утврђеној  динамици;  

 омогући вршење стручног надзора над извођењем радова; 
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  води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету 
извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме; 

  спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне 
заштите; 

  у току извођења радова одржава градилиште уредно и редовно 
уклања сав отпадни материјал; 

  отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објектима 
и суседним објектима; 

 отклони све недостатке по примедбама надзорног органа и у складу 
са уговором и оне који се евентуално појаве у гарантном року; 

 по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, 
опрему и све привремене градилишне инсталације; 

 изврши и остале активности прописане Законом о планирању и 
изградњи. 
 

Гаранција за добро извршење посла, за додатно извршење уговорних 
обавеза, за отклањање недостатака у гарантном року  

Члан 7. 
         Извођач ће у року од 7 дана од дана потписивања уговора доставити Наручиоцу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну, плативу 
на први позив и без приговора, у износу  10% (десет) процената од износа 
вредности уговора без ПДВ-а, из члана 3. и роком важења 30 дана дужим  од 
уговореног рока за коначно извршење уговора у целости. 

          
         У случају продужетка рока из члана 2. овог уговора, Извођач је у обавези да 

Наручиоцу достави нову банкарску гаранцију на исти износ, а са продуженим 
роком важности од 30 дана дужим од новоутврђеног рока за извршење уговора  
у целости. 
 

Гаранција за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада за 
губитак до кога буде дошло због пропуста Извођача да изврши своје обавезе по 
овом уговору. 
Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће вратити Извођачу у року од 
30 (тридесет) дана од дана када Извођач буде испунио све уговорене обавезе  из 
члана 1. овог уговора. 
 

Извођач ће, ако се  налази на списку негативних референци, а предмет јавне 
        набавке није истоврсан предмету за који је добио негативну референцу, у року 
        од 7 дана од дана  потписивања уговора, на име гаранције за додатно  

 испуњење уговорних обавеза, доставити Наручиоцу банкарску гаранцију на15% 
уговорене вредности без ПДВ-а и роком важења 30 дана дужим од уговореног 
рока за коначно извршење уговора у целости. 

 

Извођач ће у моменту примопредаје радова доставити Наручиоцу банкарску 
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од 
вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од дана истека   
уговореног гарантног рока. 
Уговорна казна 

Члан 8. 
Ако Извођач не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки 
дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно 
на вредност изведених радова са закашњењем, с тим да укупна казна не може 
бити већа од 5% (пет процената) вредности уговора. 
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Делимично извођење радова у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања 
уговорне казне за део неизведених радова. 
Ако Извођач једнострано раскине уговор или изведе радова који битно одступају 
од уговорених одредби по питању квалитета и рокова, Наручилац има право да 
депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе на наплату.        
Гарантни рок 

Члан 9. 
Гарантни рок за изведене радове износи  2. године, рачунајући од дана 
завршетка радова. 

Члан 10. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 
изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему 
писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у 
позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго 
правно или физичко лице, на терет Извођача. 
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не 
сноси одговорност. 
Виша сила 

Члан 11. 
Уговорне стране ослобађају се делимично или у потпуности последица 
неизвршења обавеза по овом уговору уколико је неизвршење резултат деловања 
више силе. 
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале по 
закључењу овог уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље 
уговорних страна као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти 
Државних органа од утицаја на извршење обавеза. Уговорна страна погођена 
вишом силом треба одмах да, телеграмом, или на други писани начин обавести 
другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговорних обавеза. 
Уговорна страна која благовремено не јави другој уговорној страни наступање 
околности више силе која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, 
изузев ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења. За време 
трајања више силе обавезе из уговора мирују и не примењују се санкције због 
неизвршења уговорних обавеза. Наступањем околности из овог члана продужава 
се рок за испуњење уговорних обавеза и то за период који по свом трајању 
одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања последица тих 
околности. Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 60 дана свака 
од уговорних страна задржава право да раскине уговор. 
Раскид уговора 

Члан 12. 
Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима: 

- ако Извођач не започне радове најкасније до 15 дана од увођења у посао;  
- ако Извођач својом кривицом касни са извођењем радова у односу на 

уговорену динамику више од 7 дана и не предузима одговарајуће мере и 
акције за скраћење и елиминацију кашњења; 

- ако после  предузетих одговарајућих мера и акција за скраћење и 
елиминацију кашњења, Извођач својом кривицом касни са извођењем 
радова у односу на уговорену динамику више од 15 дана;  

- ако Извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за 
извођење радова; 
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- ако Извођач радове изводи неквалитетно; 
- ако Извођач не поступа по налозима Надзорног органа; 
- ако Извођач, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте 

не настави по истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада. 
 

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне 
радове ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за добро 
извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади 
Наручиоцу штету, која представља  разлику између цене предметних радова по 
овом уговору и цене радова  новог извођача за те радове. 

Члан 13. 
Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и 
са отказним роком од 15 дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да 
садржи основ за раскид уговора.  

Члан 14. 
Сву штету која настане раскидом Уговора сноси она уговорна страна која је 
својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора. 

Члан 15. 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања, као и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида 
уговора.  
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.  
Остале одредбе 

Члан 16. 
Уговорне стране су сагласне да ће се на све оно што није регулисано овим 
уговором примењивати одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 17. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који проистекну из овог 
уговора решавају споразумно, а ако то не буде могуће за њихово решавање биће 
надлежан Привредни суд у Београду. 
 

Завршне одредбе 
Члан 18. 

Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране и 
достављања бланко соло менице за добро извршење посла, сходно члану 7. 
уговора.  

Члан 19. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац 
задржава 4 (четири) а Извођач 2 (два) примерка.  
 
 

             За Извођача                                                за НАРУЧИОЦА 
                                                                                 Генерални директор 

        ___________________                                             _____________________ 

                                                       Мирослав Стојчић, дипл. инж. саоб.  
                                                                                                        
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем, и наручилац ће, ако понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце. 



Конкурсна документација за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње,  у отвореном поступку по партијама ЈН бр. 13/2015 

145/159 

  

 

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Р.бр. Позиција радова Ј.М. Кол. 
Цена, 
без 

ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом 

Вред. 
без 

ПДВ-а 

Вред. 
са 

ПДВ-
ом 

I ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ И ЦЕВАСТА СКЕЛА 

1 
Монтажа и демонтажа 
прихватне радне скеле са 
уклањањем 

m²     40,00      
  

2 

Монтажа и демонтажа 
прихватне радне 
платформе са 
уклањањем 

nh     4,00      

  

  УКУПНО                              

II РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ 

1 
Скидање црепа 
(ћерамида) са одлагањем 
на привремену депонију 

m² 
    
631,00  

    
  

2 

Скидање слемењака са 
грбина и слемена са 
одлагањем на 
привремену депонију 

m¹ 67,50     

  

3 
Демонтажа чеоних даски 
са одлагањем на 
привремену депонију 

m¹ 91,00   
  

4 

Демонтажа цреп летви на 
размаку 35cm (2х на 
70cm) са одлагањем на 
привремену депонију 

m² 
    
631,00  

  

  

5 

Демонтажа кровне 
конструкције са 
одлагањем на 
привремену депонију 

m² 
    
533,00  

  

  

6 

Демонтажа дрвене 
опшивке  стрехе и чела 
стрехе са одлагањем на 
привремену депонију 

m²     70,00    

  

7 

Демонтажа опшивке  око 
димњака рш 50cm, L=1,6 
са одлагањем на 
привремену депонију 

m¹ 8,00   

  

8 

Демонтажа иксне (увале) 
од поцинкованог лима 
р.ш. 50cm са одлагањем 
на привремену депонију 

m¹ 14,00   

  

9 

Демонтажа 
хоризонталних олука р.ш. 
33cm са одлагањем на 
привремену депонију 

m¹ 102,50   

  

10 

Демонтажа вертикалних  
олука р.ш. 33cm са 
одлагањем на 
привремену депонију 

m¹ 40,00   

  

11 

Демонтажа сакупљача 
воде  (казанчића) од 
поцинкованог лима са 
одлагањем на 
привремену депонију 

kom. 3,00   
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12 

Демонтажа опшивки  око 
калканских зидова на 
споју црепа и зида са 
одлагањем на 
привремену депонију 

m¹ 70,50   

  

13 

Демонтажа атике р.ш. 
50cm на укрштању 
калканских зидова са 
одлагањем на 
привремену депонију 

m¹ 9,00   

  

  УКУПНО          

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

1 

Израда нове кровне 
конструкције од греда 
14х12cm l=6,5m 
4kom.+10*1m, пк+кв 
П>400m²са набавком 
материјала 

m² 533,00      

  

2 

Заштитни премаз 
елемената дрвене 
конструкције и носећих 
елемената старе 
конструкције са набавком 
материјала  

m² 1.266,00      

  

3 
Подашчавање крова 
чамовом даском 24mm са 
набавком материјала 

m² 631,00      
  

4 
Израда и монтажа цреп 
летви са намавком 
материјала 

m² 631,00    
  

5 
Израда и монтажа рог 
летви са намавком 
материјала 

m² 631,00    
  

6 
Полагање тер хартијом 
са набавком материјала 

m² 631,00      

  

УКУПНО    

IV КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

1 
Покривање фалцованим 
црепом са набавком 
материјала 

m² 631,00   
  

2 

Покривање слемена 
крова и грбина 
слемењацима са 
набавком материјала 

m¹ 67,34   

  

3 Презиђивање димњака ком 6,00   
  

4 
Постављање 2 реда 
снегобрана са набавком 
материјала 

kom 690,00   
  

            УКУПНО    

V ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1 

Израда и монтажа 
опшивке димњака 
поцинкованим лимом р.ш. 
50cm, l=1,6m са набавком 
материјала 

m¹ 8,00   
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2 

Израда и монтажа иксне 
(увале) од поцинкованог 
лима р.ш. 50cm, са 
набавком материјала 

m¹ 14,00   

  

3 
Израда и монтажа 
хоризонталних олука са 
набавком материјала 

m¹ 102,50   
  

4 
Израда и монтажа 
хоризонталних олука са 
набавком материјала 

m¹ 40,00   
  

5 
Израда и монтажа 
сливних сакупљача воде 
са набавком материјала 

kom. 5,00   
  

6 

Израда и монтажа 
опшивке око зидова и 
црепа са набавком 
материјала 

m¹ 70,50   

  

7 
Израда и монтажа атике 
р.ш. 50cm, или венаца , 
са набавком материјала 

m¹ 9,00   
  

8 
Постављање чеоне даске 
са набавкомматеријала 

m¹ 102,50   
  

9 
Подашчавање стрехе 
чамовом даском 24mm са 
набавком материјала 

m² 70,50   
  

  УКУПНО           

 

 

 

УКУПНО РАДОВИ БЕЗ ПДВ-А  

УКУПНО РАДОВИ СА ПДВ-ОМ  

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 

 
Напомена: Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да 

понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке 

(материјал, превоз...). Прецртана или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ 

или на сличан начин) чине понуду неприхватљивом. Образац оверава и потписује 

овлашћено тј. одговорно лице. 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________ 
(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца 
и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, 
_________________________________________________________________,  
                                                       (Назив понуђача) 

 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
отвореном поступку јавне набавке одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње, за партију 5 - Санација крова на објекту  Железничке 
станице, ЈН број 13/2015, 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 закона 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. Закона о јавним набавкама. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 

 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач...................................................................................(навести назив понуђача) 

у отвореном поступку јавне набавке одржавања инфраструктурних 
објеката високоградње, за партију 5- Санација крова на објекту  
Железничке станице, ЈН број 13/2015, поштовао је обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне 
својине. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 
 

 

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
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МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, Партија 5 
(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“ ад Београд, Немањина бр. 6 
 Основни посао: Обавештени смо да је ………………………………. 

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

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

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

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

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

 

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

1. Ако Понуђач пре него што буде изабран: 

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

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

Наручиоца у току периода важности понуде: 

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

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

 

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

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

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

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

(функција)       (функција) 
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XV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА, Партија 5  
 

(доставља се уз Уговор на меморандуму банке) 
 

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

 

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 
 

Коме: [име и информације за контакт корисника] 
 

Датум: [убацити датум издавања гаранције] 
 

Врста гаранције: Гаранција за добро извршење посла 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“ ад Београд, Немањина бр. 6 
 Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о 

испоруци-изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је 
преузео обавезу да достави Банкарску Гаранцију за добро извршење 
посла. 

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

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

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

презентацију) 
 Истек рока: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење 

уговора. 
 Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац 

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

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

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

За и у име Банке 
 

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

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

(функција)                        (функција) 
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XVI МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА, 
Партија 5 

(доставља се уз Уговор на меморандуму банке) 
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 
Коме: 
Датум:  
Врста гаранције: Гаранција за додатно извршење обавеза 
Гаранција бр.  
Гарант:  
Налогодавац:  
Корисник: „Железнице Србије“ акционарско друштво Београд , Немањина бр. 6 
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруци-
изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да 
достави Банкарску Гаранцију за добро извршење посла, у складу са Законом о 
јавним набавкама, члан 83. 
Износ гаранције и валута:  
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- у оригиналу 
Место презентације:  
Рок важности: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење уговора. 
Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац 
 

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки 
износ или износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног 
или више усклађених позива, у коме се наводи да је Налогодавац прекршио 
своје обавезе из основног уговора и у ком погледу. 
Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у 
горе назначеном месту за презентацију. 
 

Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив 
(URDG) Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758. 
За и у име Банке 
                                                
..................................................                        ......................................... 
                (потпис)                                                        (потпис) 

………………………………..       …………………………………. 
             (функција)             (функција) 
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XVII МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ, 

Партија 5 

[[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 

Коме: [име и инвормације за контакт корисника] 

Датум: [убацити датум издавања гаранције] 
 

Врста гаранције: Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року на 
позив према Врста гаранције: URDG 758 

 

 Гаранција бр. (убацити рефернтни број гаранције) 
 

 Гарант: (убацити име и место издавања) 
 

 Налогодавац: (убацити име и адресу) 
 

 Корисник: „Железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6 
 

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

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

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

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

учинити презентацију)  
 Истек рока: Гаранција ваћи 28 дана дуже од уговореног гарантног рока  
 Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац  

 

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо износ или 

износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више 

усклађених позива, у коме се наводи да је Налогодавац прекршио обавезе из 

основног уговора у било ком погледу.  
 

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

горе назначеном месту за презентацију.  
 

Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив 

(URDG) Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758. 
 

Потпис 
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Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања 
банкарске гаранције за добро извршење посла за јавну набавку одржавања 
инфраструктурних објеката високоградње, за партију 5 - Санација крова на 
објекту  Железничке станице у Свилајнцу, ЈН број 13/2015 
 
Пословна банка __________________________________________ (уписати 
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати 
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу 
основног правног посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по 
налогу нашег клијента _______________________________ (уписати назив 
понуђача), након што наш депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, а 
везано за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње, за партију 5 - Санација крова на објекту  Железничке 
станице, ЈН број 13/2015, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока 
за коначно извршење набавке у целости у износу од 10% од вредности Уговора 
без ПДВ-а, а максимално до _____________________________динара  
 (словима: __________________________________________________________) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

За банку 
 

____________________ 



Конкурсна документација за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката 
високоградње,  у отвореном поступку по партијама ЈН бр. 13/2015 

156/159 

  

 

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања 
банкарске гаранције за додатно испуњење уговорних обавеза за јавну 
набавку одржавања инфраструктурних објеката високоградње, за партију 5 
- Санација крова на објекту  Железничке станице у Свилајнцу, ЈН број 
13/2015 
 

 
 

Пословна банка __________________________________________ (уписати 
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати 
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу 
основног правног посла, банкарску гаранцију за додатно испуњење уговорних 
обавеза, по налогу нашег клијента__________________________ 
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш 
депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку 
одржавања инфраструктурних објеката високоградње, за партију 5- 
Санација крова на објекту  Железничке станице, ЈН број 13/2015, са роком 
важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у 
целости у износу од 15% од вредности Уговора без ПДВ-а, а максимално до 
____________________динара                         
(словима: __________________________________________________________) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Напомена:  Доставља понуђач који се налази на Листи негативних референци  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

За банку 
 

____________________ 
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Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања 
банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року за јавну 
набавку одржавања инфраструктурних објеката високоградње, за партију 5 
- Санација крова на објекту  Железничке станице у Свилајнцу, ЈН број 
13/2015 

 

 

 

 
 

Пословна банка _____________________________________________     (уписати 
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати 
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу 
основног правног посла, банкарску гаранцију  за отклањање недостатака у 
гарантном року, по налогу нашег клијента 
____________________________________________________________ 
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш 
депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку 
одржавања инфраструктурних објеката високоградње, за партију 5- 
Санација крова на објекту  Железничке станице, ЈН број 13/2015, са роком 
важности 30 дана дуже од дана истека уговореног гарантног рока, у износу од 5% 
од вредности Уговора без ПДВ-а, а максимално до 
_____________________________________динара          (словима: 
______________________________________________________) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

За банку 
 

____________________ 
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ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  

за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката високоградње за 
партију 5 - Санација крова на објекту  Железничке станице у Свилајнцу, ЈН 
број 13/2015 

 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо 
кадровски капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.  

 
Изјава се односи на отворени поступак набавке одржавања инфраструктурних 
објеката високоградње за партију 5- Санација крова на објекту  Железничке 
станице, ЈН број 13/2015, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

* Доказ у прилогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   
 
 
 

М.П. 

За понуђача: 
  

Дана 
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 ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ТЕХНИЧКОМ  КАПАЦИТЕТУ  

за јавну набавку одржавања инфраструктурних објеката високоградње, за 
партију 5 - Санација крова на објекту  Железничке станице у Свилајнцу, ЈН 
број 13/2015 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо 
технички капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.  

 
Изјава се односи на отворени поступак набавке одржавања инфраструктурних 
објеката високоградње, за партију 5- Санација крова на објекту  Железничке 
станице, ЈН број 13/2015, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

* Доказ у прилогу. 
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