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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 бр.27/2015 су добра - набавка пластичних везица и 
међушинске изолације и то: 

Редни 
број 

НАЗИВ 
Јединица 

мере 
Количина 

1 Пластична везица за шину тип 49 комад 1.240 

2 Међушинска изолација за шину тип 49 комад 650 

 
34940000 - Опрема за саобраћај на железничким пругама 

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

5. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговорa 
Критеријум за доделу уговора је најнижa понуђена цена.  
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 испоруке. 
 

Уколико све понуде са идентичном најнижом ценом имају и идентичан рок 
испоруке, предност при додели уговора ће имати понуда у којој је дат дужи 
гарантни рок.. 
 

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. 
 

У случају да постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег и страног порекла, 
примењиваће се одредбе члана 86. Закона о јавним набавкама. Домаћи понуђач 
доказује порекло добара потврдом из Привредне коморе Србије. 
 

Све цене у понуди морају бити исказане у динарима. 

6. Начин преузимања конкурсне документације 
Конкурсна документација може се преузети на следеће начине: 

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

 
 

http://www.zeleznicesrbije.com/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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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), 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).  
 

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 21.08.2015. године до 10,00 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, затворену 
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара, на којој се, на предњој страни, ставља заводни печат понуђача, 
назначава број и датум понуде и наводи текст: "Понуда за јавну набавку 
пластичних везица и међушинске изолације, ЈН бр. 27/2015  - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

Понуђачи су дужни да на полеђини омота/коверте назначе назив, адресу, телефон, 
e-mail адресу и име контакт особе. 
 

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 
неблаговременo.  

8. Место, време и начин отварања понуда 
Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање 
понуда, тј. 21.08.2015. године, са почетком у 10.30 часова, у просторијама 
Наручиоца, "Железнице Србије", ад у Београду, Здравка Челара 14а, 
канцеларија 33. 

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
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.27/2015 су добра - набавка пластичних везица и 
међушинске изолације и то: 
 

Редни 
број 

НАЗИВ 
Јединица 

мере 
Количина 

1 Пластична везица за шину тип 49 комад 1.240 

2 Међушинска изолација за шину тип 49 комад 650 

 
34940000 - Опрема за саобраћај на железничким пругама 

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 
И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ 

ЛИСТА КОЛИЧИНА 

Редни 
број 

НАЗИВ 
Јединица 

мере 
Количина 

1 Пластична везица за шину тип 49 комад 1.240 

2 Међушинска изолација за шину тип 49 комад 650 

ПЛАСТИЧНА ВЕЗИЦА ЗА ШИНУ ТИП 49 

Техничке карактеристике  
Понуђени материјал треба да задовољава посебне техничке услове наведене у 
наставку.  

Понуђач мора да приложи Дозволу Дирекције за железнице за коришћење 
изолационих пластичних везица за шину тип 49 на мрежи пруга ЖС. 

Гаранција треба да износи најмање 12 месеци рачунајући од испоруке. 

За испоручене пластичне везице тип 49 Испоручилац је обавезан да прибави 
атест о квалитету од акредитоване лабораторије. 

Распоред, пречник и толеранције рупа треба да одговара стандарду JŽS G1.131. 
Облик и димензије пластичне везице треба да одговара профилу шине тип 49. 
   
Квалитет материјала мора да задовољи: 
 

Густина  JUS G.S2. 510 0,93 – 0,95 g/cm³ 

Тврдоћа куглицом DIN 53 456 min 40 N/mm² 

Тврдоћа по Shore-u 
     скала Д 
     скала Ц 

JUS G.S2. 125 
 

70 °Sh 
98 °Sh 

Температура омекшавања по 
Викату 

JUS G.S2. 641 105 

Упијање воде JUS G.S2. 620 1 mg/4 дана 

Ударна жилавост по Шарпију JUS G.S2. 616 Да се епрувете не ломе 

Затезна чврстоћа JUS G.S2. 612 27 N/mm² 

Савојна чврстоћа JUS G.S2. 614 30 N/mm² 

Модул еластичности при 
савијању 

DIN 53 457 
cca 850 N/mm² 
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Мерење специфичног 
површинског отпора 

JUS N.A5. 011 min r=1x1013 

Диелектрична чврстоћа 
чврстих изолационих 

материјала 
JUS N.A5. 012 

При напону од U=72kv не 
дође до пробоја плоче 

дебљине 40mm 

 
Понуда за пластичне везице за шину тип 49 мора да садржи следећу техничку 
документацију: 
- цртеже облика и димензија (попречни пресек и изглед) 
- доказ о квалитету материјала  
Рок испоруке: 30 дана од потписивања уговора 
Место испоруке: магацин “Железнице Србије” ад у Батајници. 

МЕЂУШИНСКА ИЗОЛАЦИЈА ЗА ШИНУ ТИП 49 

Техничке карактеристике:  
Понуђени материјал треба да задовољава посебне техничке услове наведене у 
наставку.  

Понуђач мора да приложи Дозволу Дирекције за железнице за коришћење 
међушинске изолације за шину тип 49 на мрежи пруга ЖС. 

Гаранција треба да износи најмање 12 месеци рачунајући од испоруке. 

За испоручене међушинске изолације тип 49 Испоручилац је обавезан да прибави 
атест о квалитету од акредитоване лабораторије. 

Облик и димензије међушинске изолације треба да одговара профилу шине тип 
49. 
Дебљина међушинске изолације треба да буде 6мм. 
 
Квалитет материјала мора да задовољи: 
 

Густина JUS G.S2. 510 1,15 g/cm³ 

Тврдоћа по Shore-u D JUS G.S2. 125 
+78 °Sh 

++65 °Sh 

Упијање воде JUS G.S2. 620 - 

Ударна жилавост по Шарпију JUS G.S2. 616 Да се епрувете не ломе 

Затезна чврстоћа JUS G.S2. 612 
+80 N/mm² 

++40 N/mm² 

Савојна чврстоћа JUS G.S2. 614 
+35 N/mm² 

++120 N/mm² 

Модул еластичности при 
савијању 

DIN 53 457 
+2400 N/mm² 

++ 1200 N/mm² 

Унутрашњи специфични 
отпора 

DIN 53 482 
+ >1014  Ώcm 

++ >1012  Ώcm 

Површински специфични 
отпора 

JUS N.A5. 011 
+ >1013  Ώcm 

++ >1012  Ώcm 

Диелектрична чврстоћа 
чврстих изолационих 

материјала 
JUS N.A5. 012 

+ 25 kV/mm 
++17 kV/mm 

Границе толеранције са ознаком + се односе на сув материјал, а са ознаком ++ се 
односе на материјал у стандардној атмосфери од 23°C и релативној влажности 
ваздуха од 50 %.   
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Понуда за међушинске изолације за шину тип 49 мора да садржи следећу 
техничку документацију: 
- цртеж облика и димензија (попречни пресек и изглед) у размери 1:1. 
- доказ о квалитету материјала 
 
Рок испоруке: 30 дана од потписивања уговора. 
Место испоруке: магацин “Железнице Србије” ад у Батајници. 

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 

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, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

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

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); 

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). 

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

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 

76. Закона, и то:  

1) Да поседује Дозволу Дирекције за железнице за коришћење 
изолационих пластичних везица за шину тип 49 и међушинске изолације 
за шину тип 49 на мрежи пруга ЖС.  
2) Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним  
финансијским капацитетом и то: 

 да је понуђач у претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014.) 
имао укупан остварен приход у двострукој вредности од вредности 
на коју се уговор закључује 
 

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 
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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. 
  
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: 
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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. 
  

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 уписала у регистар понуђача, није у обавези да доставља доказе 
из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, већ је потребно да у изјави да је 
уписан у Регистар понуђача наведе где се поменути подаци налазе, односно 
на којој интернет страници. 

 

6) 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.  
 

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

 
1) Услов да понуђач поседује Дозволу Дирекције за железнице за 

коришћење изолационих пластичних везица за шину тип 49 и 
међушинске изолације за шину тип 49 на мрежи пруга ЖС  
Доказ: Фотокопија Дозволе Дирекције за железнице за коришћење изолационих 
пластичних везица за шину тип 49 и међушинске изолације за шину тип 49 на 
мрежи пруга ЖС 

 
2) Да располаже неопходним  финансијским капацитетом 

Доказ: Изјава о неопходном финансијском капацитету, биланс стања и 
биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора у претходне три 
обрачунске године (2012,2013 и 2014.) или извештај о бонитету за јавне 
набавке БОН-ЈН. 

 



Конкурсна документација за јавну набавку пластичних везица и међушинске изолације,  
у отвореном поступку, набавка бр. 27/2015 

10/38 

  
 

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 за сваког члана групе  достави Изјаву о испуњености услова 
из члана чл. 75. ст. 2. овог закона. 
 

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 у  вези члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 
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 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.  
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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 пластичних везица и 
међушинске изолације, у отвореном поступку за ЈН бр. 27/2015 - НЕ 
ОТВАРАТИ”.  
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
21.08.2015. године до 10.00 часова.  
    
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: 

 Образац понуде (образац VI) 
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 
(поглавље VI) 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  (образац VII), 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 структуре цене (образац IX), 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 (образац X) 
Напомена: На основу члана 88. ЗЈН („Сл. Гласник“ Р. Србије број 124/12) 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  X (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 (образац XI), 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 (образацXII), 
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 соло меница за озбиљност понуде, евидентирана у Регистру меница 
и овлашћења Народне банке Србије, са попуњеним и овереним меничним 
овлашћењем -писмом, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде 
без ПДВ-а; копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  



Конкурсна документација за јавну набавку пластичних везица и међушинске изолације,  
у отвореном поступку, набавка бр. 27/2015 

13/38 

  
 

 Модел уговора, попуњен, печатиран и потписан од стране овлашћеног 
лица понуђача. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
може да се определи да Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора. 
 

 Попуњена Изјава о неопходном финансијском капацитету капацитету 
(Образац XVIII) 
 

 Дозвола за коришћење изолационих пластичних везица за шину тип 49 на 
мрежи пруга „ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“  

 

 Дозвола за коришчење међушинске изолације за шину тип 49 на мрежи 
пруга „ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“ 
 

 Техничку документација за пластичне везице за шину тип 49:  

 цртеже облика и димензија (попречни пресек и изглед) 

 доказ о квалитету материјала  
 

 Техничку документација за међушинску изолоцију за шину тип 49: 
- цртеж облика и димензија (попречни пресек и изглед) у размери 1:1. 

- доказ о квалитету материјала 

 
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,  са назнаком:  
 

„Измена понуде за јавну набавку пластичних везица и међушинске 
изолације, ЈН бр. 27/2015  - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
  
„Допуна понуде за јавну набавку јавну набавку пластичних везица и 
међушинске изолације, ЈН бр. 27/2015   - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
  
„Опозив понуде за јавну набавку пластичних везица и међушинске 
изолације, ЈН бр. 27/2015  - НЕ ОТВАРАТИ”   или 
 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку јавну набавку пластичних везица 
и међушинске изолације, ЈН бр. 27/2015 - 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. 
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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 
(поглавље VI) 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, 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 IV 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 IV 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. 
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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: у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), 
одложено, у року од 45 дана од дана испостављања рачуна који испоставља 
продавац, а којим је потврђена испорука. 

 

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

Наручилац за ову јавну набавку тражи као средства финансијског обезбеђења 
искључиво банкарске гаранције. 
 

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун продавца. 
 

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. Захтеви у погледу рока за испоруку 
 

Крајњи рок испоруке не може бити дужи од 30 календарских дана од дана 
закључења уговора. 
 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 
 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ 
 

Цене дате у понуди и укупна вредност понуде могу бити исказане у динарима са и 
без пореза на додату вредност, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир 
цена без пореза на додату вредност. 
 

Све цене у понуди морају бити дате у динарима. 
 

У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији набавке.  
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави на име 
гаранције за добро извршење посла, бланко соло меницу са меничним 
овлашћењем на 10% уговорене вредности без ПДВ-а и роком важења 30 дана од 
уговореног рока испоруке. 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. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, понуђач 
доставља ново менично овлашћење на исти износ, а са продуженим роком 
важности од 30 дана од новоутврђеног рока за испоруку.  
 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 
 
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. 27/2015 ”. 
 
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. 

mailto:nabavka@srbrail.rs
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних информација или 
појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.  
 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 

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).  
 
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 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, 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 тренутку закључења уговора 
преда наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла, у висини од 15%, 
(уместо 10%) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, менично овлашћење 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 меничног овлашћења  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, Наручилац ће одбити понуду уколико поседује 
доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: 



Конкурсна документација за јавну набавку пластичних везица и међушинске изолације,  
у отвореном поступку, набавка бр. 27/2015 

18/38 

  
 

1)  поступао супротно забрани члана 23. и  25. овог Закона; 
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 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижa понуђена цена.  
 
Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом 
критеријума најнижа понуђена цена. 
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену, предност ће имати понуда у 
којој је дат краћи рок испоруке. 
 
Уколико све понуде са идентичном најнижом ценом имају и идентичан рок 
испоруке, предност при додели уговора ће имати понуда у којој је дат дужи 
гарантни рок.. 
 
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 

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 XIII конкурсне документације). 
 

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

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, 
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електронском поштом на e-mail nabavka@srbrail.rs 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. 
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VI. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку 
пластичних везица и међушинске изолације, у отвореном поступку за ЈН бр. 
27/2015 
 

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 – пластичне везице и међушинска изолација  

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

у року од 45 дана од дана 
испостављања рачуна о 
извршеној испоруци 

 
Рок испоруке 
 

---------календарских дана од 
дана закључења уговора 

Гарантни рок:  

_____месеци за пластичне 
везице за шину тип 49 
_____ месеци за међушинску 
изолацију за шину тип 49 

 
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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VII. Образац за оцену испуњености обавезних и додатних услова за 

учешће у поступку јавне набавке  

Назив документа Приложено 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. Извод из регистра надлежног органа  Да Не 

2. Потврда надлежног суда: 

да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично 
дело као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за 
кривично дело против привреде, кривично дело против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело 
преваре:  
- Потврда Првостепеног суда (Основни или Виши суд) 
- Потврда  Вишег суда у Београду – Посебно одељење 

 
 

 

Да 
Да 

 
 
 
 
 

Не 
Не 

3. Потврда Министарства унутрашњих послова: 

да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично 
дело као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за 
кривично дело против привреде, кривично дело против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело 
преваре 

Да Не 

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

Потврда привредног и прекршајног суда да није изречена мера 
забране обављања делатности, или  

Да Не 

Потврда Агенције за привредне регистре да није изречена мера 
забране обављања делатности.   

Да Не 

5. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге 
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када 
има седиште на њеној територији: 

Потврда Пореске управе Републике Србије Да Не 

Потврда јединице локалне самоуправе - Управе јавних прихода  Да Не 

Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације 

Да Не 

или  Изјава да је уписан у Регистар понуђача са  наведеном интернет 
страницом 

Да Не 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

6.1  Дозвола Дирекције за железнице за коришћење пластичних везица за шину 
тип 49 на пругама ЖС 

Фотокопија Дозволе  Дирекције за железнице за коришћење 

пластичних везица за шину тип 49 на пругама ЖС 
Да Не 

6.2.  Дозвола Дирекције за железнице за коришћење међушинске изолације  за 
шину тип 49 на пругама ЖС 

Фотокопија Дозволе  Дирекције за железнице за коришћење 

међушинске изолације за шину тип 49 на пругама ЖС 
Да Не 

7. Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом 

Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора у 
претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014.) 
или извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН 

Да Не 
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Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом приложеном у 
понуди. 

 

 

 

- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду. 
- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације 
   приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације. 
- У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и  
   попунити од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.   
*Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче,  док у 
  заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.Техничку документација за пластичне везице за шину тип 49 

 цртеже облика и димензија (попречни пресек и изглед) 

 доказ о квалитету материјала  
Да Не 

Техничку документација за међушинску изолоцију за шину тип 49 

- цртеж облика и димензија (попречни пресек и изглед)  

у размери 1:1. 

- доказ о квалитету материјала 

Да Не 

У   
М.П. 

Потпис овлашћеног  лицaа  
 
 

 
Дана 
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VIII. МОДЕЛ УГОВОРА 

"Железнице Србије“ акционарско друштво, 11000 Београд, адреса: Немањина 6, 
матични број 20038284, ПИБ 103859991, ПДВ 181620190, текући рачун 205-14106-62 
(Комерцијална банка),  кога заступа_________________________________________ 
(у даљем тексту: Купац) 
 

и 
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
(у даљем тексту: Продавац) 
 

закључују :  

УГОВОР 

о купопродаји пластичних везица и међушинске изолације 

Предмет Уговора 

Члан 1. 
Овим уговором се регулишу међусобни односи, права и обавезе Купца и Продавца 
насталих по основу купопродаје пластичних везица и међушинске изолације, у 
свему према спецификацији приказаној у табели: 
 

Р. 
Бр. 

Назив  
Јед. 
мере 

количина 

1 Пластична везица за шину тип 49 комад 1.240 

2 Међушинска изолација за шину тип 49 комад 650 

 
и прихваћеној понуди Продавца бр. ____ која је саставни део овог Уговора.  
 

 

Вредност уговора 
Члан 2. 

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи: _____________________ дин. 
(словима:_____________________________________________________) 
ПДВ (20%) износи: __________________________________________  дин. 
Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи: _____________________ дин. 
(словима:_____________________________________________________)  
 

Члан 3. 
Уговорена цена пластичних везица и међушинске изолације је фиксна за целу 
уговорену количину у оквиру уговорених услова и рока испоруке. 
 
Јединичне цене дате су у табели: 

Р. 
Бр. 

Назив  
Јед. 
мере 

Цена по 
комаду 

1 Пластична везица за шину тип 49 комад 
 

2 Међушинска изолација за шину тип 49 комад 
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Услови и начин плаћања 
Члан 4. 

Купац ће плаћање вршити на основу достављеног рачуна за испоручене 
пластичне везице и међушинску изолацију на текући рачун Продавца бр. 
______________ са матичним бројем _________________. 
 

Начин плаћања је: одложено 45 дана од дана службеног пријема  рачуна. 
  
Паритет и рок испоруке 

Члан 5. 
Испорука пластичних везица и међушинске изолације врши се:  

- Београд – ГСМ Батајница (Матрозова бб) (за  понуђаче са територије 
Републике Србије), 

- DDP Београд - ГСМ Батајница (Матрозова бб)  (Incoterms 2010) (за понуђаче 
ван територије Републике Србије): 

 
Испорука уговорених пластичних везица и међушинске изолације из члана 1. 
извршиће се парцијално у року од  ________ дана од датума обостраног 
потписивања Уговора (максимално 30 дана од датума обостраног потписивања 
Уговора). 

 

Продавац ће робу испоручивати по достављању појединачне поруџбенице Купца. 
 

Продавац ће писаним путем обавестити Купца о спремности робе за испоруку са 
тачним количинама. 

 
Технички услови 

Члан 6. 
Пластичне везице и међушинска изолација морају бити усаглашене са 
стандардима СРПС, ЈУС и ЈЖС, као и одговарајућим објавама УИЦ, и у складу са 
наменом за коју Купац пластичне везице и међушинску изолацију набавља. 
 
Распоред, пречник и толеранције рупа код пластичних везица треба да одговара 
стандарду JŽS G1.131. Облик и димензије пластичне везице треба да одговара 
профилу шине тип 49. 
   
Квалитет материјала мора да задовољи: 

Густина  JUS G.S2. 510 0,93 – 0,95 g/cm³ 

Тврдоћа куглицом DIN 53 456 min 40 N/mm² 

Тврдоћа по Shore-u 
     скала Д 
     скала Ц 

JUS G.S2. 125 
 

70 °Sh 
98 °Sh 

Температура омекшавања по 
Викату 

JUS G.S2. 641 105 

Упијање воде JUS G.S2. 620 1 mg/4 дана 

Ударна жилавост по Шарпију JUS G.S2. 616 Да се епрувете не ломе 

Затезна чврстоћа JUS G.S2. 612 27 N/mm² 

Савојна чврстоћа JUS G.S2. 614 30 N/mm² 

Модул еластичности при 
савијању 

DIN 53 457 
cca 850 N/mm² 

Мерење специфичног 
површинског отпора 

JUS N.A5. 011 min r=1x10
13

 

Диелектрична чврстоћа чврстих 
изолационих материјала JUS N.A5. 012 

При напону од U=72kv не 
дође до пробоја плоче 

дебљине 40mm 
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Облик и димензије међушинске изолације треба да одговара профилу шине тип 
49. Дебљина међушинске изолације треба да буде 6мм. 
 
Квалитет материјала мора да задовољи: 

Густина JUS G.S2. 510 1,15 g/cm³ 

Тврдоћа по Shore-u D JUS G.S2. 125 
+78 °Sh 

++65 °Sh 

Упијање воде JUS G.S2. 620 - 

Ударна жилавост по Шарпију JUS G.S2. 616 Да се епрувете не ломе 

Затезна чврстоћа JUS G.S2. 612 
+80 N/mm² 

++40 N/mm² 

Савојна чврстоћа JUS G.S2. 614 
+35 N/mm² 

++120 N/mm² 

Модул еластичности при 
савијању 

DIN 53 457 
+2400 N/mm² 

++ 1200 N/mm² 

Унутрашњи специфични отпора DIN 53 482 
+ >10

14  
Ώcm 

++ >10
12  

Ώcm 

Површински специфични отпора JUS N.A5. 011 
+ >10

13  
Ώcm 

++ >10
12  

Ώcm 

Диелектрична чврстоћа чврстих 
изолационих материјала 

JUS N.A5. 012 
+ 25 kV/mm 
++17 kV/mm 

 
Границе толеранције са ознаком + се односе на сув материјал, а са ознаком ++ се 
односе на материјал у стандардној атмосфери од 23°C и релативној влажности 
ваздуха од 50 %. 
 
Испорука пластичних везица и међушинске изолације може се вршити само након 
позитивног исхода техничког пријема извршеног од стране купца.  
 
За све испоручене елементе (материјале) Продавац је обавезан да изда атесте о 
квалитету, на српском језику. 
 

Квалитативни пријем 
Члан 7. 

Контролу израде и квалитативни пријем вршиће контролно-пријемни орган Купца.  
 
Продавац ће писаним путем обавестити Купца о спремности робе за квалитативни 
пријем. 
 
Квалитативни пријем вршиће највише 3 контролно-пријемна органа Купца.  
 
Контролно-пријемни орган ће имати права да изврши преглед односно испитивање 
робе из члана 1. овог Уговора како би потврдио да је у сагласности са уговорним 
техничким условима и спецификацијама без посебних трошкова по Купца. 
 
Квалитативни преглед и пријем пластичних везица и међушинске изолације из 
члана 1. спремних за испоруку ће обавити овлашћени представници купца у 
погону произвођача пре отпреме. 
 
Уколико нека прегледана или испитана роба не одговара спецификацијама, Купац 
може да одбије робу, а Продавац може било да замени одбијену робу или да 
изврши потребне измене и задовољи услове из спецификације без наплате 
трошкова од Купца. 
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Купац задржава право да у случају било какве сумње изврши додатно узорковање 
и испитивање. 
 
Купац ће писаним путем обавестити Продавца ко су његови Контролно-пријемни 
органи. 
 
Све трошкове квалитативног пријема сноси продавац, изузев трошкова рада 
контролно-пријемног органа. 
 

Гаранција и квалитет 
Члан 8.      

Продавац гарантује да је роба која се испоручује по уговору нова и 
неупотребљавана. Продавац гарантује да роба има сва неопходна својства за 
намену за коју је Купац набавља, да роба која се испоручује по овом уговору неће 
имати недостатке у техничком решењу, материјалима или изради или услед неке 
радње или пропуста Продавца, који се могу јавити при нормалној употреби 
испоручене робе. 
 
Гаранција за испоручене производе износи 
______________________________________________________________________
__ рачунајући од дана испоруке на  уговореном паритету. (Гаранција за пластичне 
везице је 12 месеци, а за међушинску изолацију 12 месеци.) 
 
Пластичне везице и међушинска изолација на којима се пре уградње у колосек 
уоче грешке, као и оне које после уградње у колосек покажу промене које штетно 
утичу на њихово коришћење, а чији се узроци не могу приписати неправилном 
складиштењу, неправилној уградњи или условима експлоатације, замениће се у 
току гарантног периода новим производима истог типа о трошку Продавца. 

 
Гаранција не подразумева случајеве насилног оштећења. 
 

Квантитативни пријем  
Члан 9. 

Квантитативан пријем робе извршиће се у одредишном складишту Купца од 
стране пријемне контроле, а  у року од 3 (три) дана по приспећу робе. 
 
Евентуални мањак или вишак Купац је дужан да саопшти Продавцу писаним 
путем, уз прилог записника од пријемне контроле са потпуним подацима о 
евентуалним недостацима у односу на договорену и декларисану робу. 
 
Продавац се обавезује да ће евентуални мањак надокнадити о свом трошку 
најкасније у року од 5 (пет) дана по пријему извештаја. 
 

Испорука докумената 
Члан 10.      

Трошкове испоруке сноси Продавац. 
  

Продавац се обавезује да робу у транспорту прате следећа документа: 
(I) оригинал рачун Продавца који приказује количину, јединичну цену и 
укупну вредност,  
(II) отпремницу Продавца са читким потписима Продавца, 
(III) товарни лист,  
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(IV) копија записник о квалитативном пријему робе. 
  

По испоруци робе, Продавац ће доставити следећа документа Купцу: 
(I) рачуне Продавца који приказују количине, јединичне                                  

цене и укупне вредности, 
(II) отпремницу Продавца са читким потписима Продавца,  
(III) копију записника о квалитативном пријему робе,        
(IV) оригинал атесте произвођача о квалитету. 

 
Рекламација  

Члан 11.      
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене испоруке, 
изузев код скривених недостатака пластичних везица и међушинске изолације, 
важе под овим условима: 

- да су поднесени Продавцу у року од 3 (три) дана од дана 
констатовања основа рекламације, 

- да је приговору приложен комисијски записник Купца. 
 
У случају оправданих приговора Продавац је дужан да у разумном року отклони 
недостатке, односно да изврши накнадну испоруку најкасније у року од 5 (пет) 
дана. 
 

Уговорна казна 
Члан 12. 

Ако Продавац закасни да испоручи уговорене пластичне везице и међушинску 
изолацију у уговореном року, дужан је да за сваки дан закашњења плати Купцу 
уговорну казну у износу од 1 ‰ (промил) дневно на  вредност извршене испоруке 
са закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5 % од укупне 
вредности. 
 
Делимично извршење испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу 
плаћања уговорне казне. 
 
Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна. 
 
Ако Продавац једнострано раскине Уговор или врши испоруку која битно одступа 
од уговорних одредби по питању количина и рокова испоруке, Купац има право да 
депоновани инструмент обезбеђења плаћања Продавца, из члана 13. уговора, 
поднесе на наплату. 
 

Гаранцијe за добро извршење посла и додатно испуњење уговорних обавеза 
Члан 13. 

Продавац се обавезује да  приликом потписивања уговора, на име гаранције за 
добро извршење посла, Купцу достави бланко соло меницу са меничним 
овлашћењем на 10% уговорене вредности без ПДВ-а и роком важења 30 дана од 
уговореног рока испоруке. 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 5. Продавац је у обавези да Купцу достави 
ново менично овлашћење на исти износ, а са продуженим роком важности од 30 
дана од новоутврђеног рока за испоруку.  
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Продавац 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 Купцу бланко соло меницу на 15% уговорене вредности без ПДВ-а и 
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговора у 
целости. 
 
Гаранција за добро извршење посла биће платива Купцу као накнада за губитак 
до кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје обавезе по овом 
Уговору. 
 
Гаранцију за добро извршење посла Купац ће вратити Продавцу у року од 30 
(тридесет) дана од дана када Продавац буде испунио све уговорене обавезе  из 
члана 1. овог Уговора. 
 

Додатна објашњења и информације 
Члан 14. 

У случају прекида испоруке Продавац је дужан да достави сва додатна  
објашњења и информације, а ради предузимања активности за разрешавање 
насталог проблема. 

 
Раскид уговора 

Члан 15. 

Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити 

Продавцу раскине овај Уговор у целости или делимично:  

 ако Продавац не испоручи пластичне везице и међушинску изолацију 
делимично или у целости у року (роковима) из Уговора.  

 ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.  

    ако пластичне везице и међушинска изолација не испуњавају одређене 
параметре квалитета из понуде, односно ако не испуњавају техничке 
услове; 

 уколико околности више силе буду трајале дуже од 30 дана, а уговорне 
стране се не  споразумеју о продужењу важности Уговора. 

 
Виша сила 

Члан 16. 
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по 
овом Уговору, уколико је она последица више силе.  

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после 
закључења 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 телеграмом или на неки 
други писани начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају 
извршење уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој 
страни  наступање околности више силе, а која је том околношћу погођена, не 
може се  позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречава слање таквог 
обавештења. 
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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 једног месеца свака од 
уговорних страна  задржава право да раскине Уговор. 

 

Решавање спорова 
Члан 17. 

У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност Привредног суда 
у Београду.   

 

Измена и допуна уговора 
Члан 18. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, 
сагласношћу уговорних  страна, закључењем Анекса уз овај Уговор. 
 

Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине Уговор 
уколико Продавац не испоручи пластичне везице и међушинску изолацију, у 
уговореном року, као ни у накнадном року који му Купац одреди. 

 
Остале одредбе 

Члан 19. 
За све што није предвиђено овим уговором, важе одредбе Закона о облигационим 
односима.      
 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а примењује се издавањем 
гаранције за добро извршење посла, сходно члану 13. овог Уговора.     
 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Купац задржава 
4 (четири) примерка, а Продавац 2 (два) примерка. 

 

за ПРОДАВЦА                                                          за КУПЦА 

                                                   

________________                                                 __________________ 

                                                                         
 
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 рефренце, односно исправу о реализованом 
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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IX. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
за јавну набавку пластичних везица и међушинске изолације 

 
 
 

Р. 
Бр. 

Назив  комада 

Јединична 
цена по 
комаду 

без ПДВ-а 

Јединична 
цена по 

комаду са 
ПДВ-а 

Вредност 
без  

ПДВ-а 

Вредност 
са 

 ПДВ-ом 

1 
Пластична везица за 
шину тип 49 

1.240 
 

   

2 
Међушинска изолација 
за шину тип 49 

650 
 

   

Укупно:   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре 
цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у 
реализацији набавке (превоза, паковања, царине итд). Прецртана или празна 
поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан начин) чине понуду 
неприхватљивом. Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

У   
 
 
 

М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 
ЛИЦА 

 
 

 
дана 
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X. 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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XI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

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 пластичних везица и међушинске изолације, 
набавка број 27/2015, , 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. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Конкурсна документација за јавну набавку пластичних везица и међушинске изолације,  
у отвореном поступку, набавка бр. 27/2015 

37/38 

  
 

XII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2. 
ЗАКОНА 

 
 

 
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 пластичних везица 
и међушинске изолације, набавка број 27/2015, , 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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XIII. ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
 

 
 
 
 
 

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

 
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке пластичних везица и 
међушинске изолације, набавка број 27/2015, , а у смислу члана 76. и 77. Закона 
о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12). 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

* Доказ у прилогу. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

У   
 
 
 

М.П. 

За понуђача: 
  

Дана 

 
 

  


