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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем 

тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке број 2/2017, деловодни број 1/2017-1633 од 24.10.2017. године и Решења о образовању комисије за 

јавну набавку број 1/2017-1634 од 24.10.2017. године припремљена је следћа конкурсна документација: 

 

 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ У МАКИШУ, ГО ЧУКАРИЦА 
 

 

Број јавне набавке: 2/2017 

 

Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страница 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Програмски задатак 5 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова 

 

13 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 17 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 23 

VII Модел уговора 33 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о Наручиоцу 
 

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д. 

Немањина 6 

11000 БЕОГРАД 

ПИБ: 103859991 

МБ: 20038284 

Интернет страна наручиоца: http://www.zeleznicesrbije.com 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се 

уређују јавне набавке, Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 

81/2009-испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 

98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Законом о железници („Службени гласник РС“ бр. 45/13 и 

91/15), Законом о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РС“, број 

104/13, 66/15 и 92/15), Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15), Одлуком о изради Плана детаљне 

регулације железничке инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица („Службени лист града Београда“, 

број 51/14 и 69/14), Планом генералне регулације грађевинског подручја јединице локалне 

самоуправе – град Београд (целине I-XIX) („Службени лист града Београда“, бр.20/16 и 97/16, у 

даљем тексту: "План генералне регулације Београда"), и другим важећим законима, прописима и 

стандардима који важе за ову врсту посла. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 2/2017 је услуга  – Израда Плана детаљне регулације 

железничке инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица.  
 

4. Циљ поступка 

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

 

5. Контакт (лице или служба) 
     

    Име и презиме: Пантовић Марко, Дејан Бадовинац 

 Адреса електронске поште: marko.pantovic@srbrail.rs; dejan.badovinac@srbrail.rs  

 Радно време: понедељак - петак, од 08.
00

 до 16.
00

 часова. 

Заинтересована лица могу преузети прилогe тендерску документацију са интернет странице 

Наручиоца http://www.zeleznicesrbije.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.zeleznicesrbije.com/
mailto:marko.pantovic@srbrail.rs
mailto:dejan.badovinac@srbrail.rs
http://www.zeleznicesrbije.com/
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 2/2017 је услуга – Израда Плана детаљне регулације 

железничке инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица (ознака из Општег 

речника набавки: 71243000-Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања).  

2. Редни број јавне набавке радова: 2/2017 

3. Шифра и назив из ОРН: 71240000 – Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања 

4. Средства за јавну набавку обезбеђена планом набвке за 2017. годину  

5. Врста, техничке карактеристике (спецификације) и опис радова су дефинисани у поглављу 

III конкурсне документације 
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III ПРОГРАМСКИ ЗАДАТАК 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  

 Предмет јавне набавке је израда Плана детаљне регулације железничке инфраструктуре у 

Макишу, градска општина Чукарица, на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације 

железничке инфраструктуре у Макишу, градска општина Чукарица  („Службени лист града 

Београда“, број 51/14 и 69/14). Средства за израду Плана обезбеђује "Железнице Србије“, а.д., 

Београд, Немањина бр. 6.  

 У складу са Одлуком о изради Плана детаљне регулације железничке инфраструктуре у Макишу, 

градска општина Чукарица („Службени лист града Београда“, број 51/14 и 69/14), за потребе 

израде предметног Плана приступа се изради Стратешке процене утицаја плана на животну 

средину.  

 

2. ВРСТА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА  
 Одредбама члана 27. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), прописано је да се 

План детаљне регулације доноси за делове насељеног места, уређење неформалних насеља, зоне 

урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте и подручја за која је обавеза његове израде 

одрђења претходно донетим планским документом.  

 

Граница Плана 

 Критеријум за формирање обухвата Плана представља План генералне регулације Београда, 

којим је за предметно подручје предвиђена разрада обавезном израдом Плана детаљне 

регулације. 

 Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине 

Чукарица, шири простор Макишког поља на делу између улица Водоводске, Лоле Рибара у 

Железнику, државног пута I А реда А1 (обилазног ауто-пута) и Савске магистрале, са везама 

саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже. Предметни обухват се 

налази у оквиру Целина XII и XIII на територији градске општине Чукарица. Оквирна површина 

обухвата Плана износи око 410 ha.  

Према Одлуци о изради Плана предложени обухват износи око 350 ha. Одлука о изради Плана је 

донета у периоду пре израде и доношења Плана генералне регулације Београд, којим су 

прецизније приказане и дефинисане зоне за даљу разраду кроз израду Планова детаљне 

регулације, што је резултирало предложеним обухватом од око  410 ha.  

 Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације 

Нацрта плана.  

 Према Плану генералне регулације, предметна локација у постојећем стању се налази у 

површинама намењеним за: 

површине јавних намена:  

 саобраћајне површине; 

 зелене површине. 

површине осталих намена:  

 пољопривредне површине; 

 привредне површине; 

 становање; 

 комерцијални садржаји. 

 

3. ТЕХНИЧКИ ОПИС, КВАЛИТЕТ И ОПИС УСЛУГЕ  

Планирана намена 
Према Плану генералне регулације, планирана намена површина на предметном подручју је: 

површине јавних намена:  

 железница; 

 мрежа саобраћајница; 

 шуме; 

 водене површине. 

површине осталих намена:  

 површине за становање С04 - зона породичног становања - санација неплански формираних 

блокова; 
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 површине за комерцијалне садржаје К02 - зона комерцијалних садржаја у зони средње 

спратности. 

 

Намене дефинисане кроз План генералне регулације Београда, представљају претежну, 

доминантну намену на том простору, што значи да заузимају више од 50% површине блока, 

односно зоне у којој је означена та намена. Свака намена подразумева и друге компатибилне 

намене, према табели ,,Kомпатибилност намена“ и одговарајућим условима. На нивоу 

појединачних парцела, у оквиру блока, намена дефинисана као компатибилна може бити 

доминантна или једина. 

Наведена компатибилност намена примењује се у даљој разради, кроз израду планова детаљне 

регулације. 

Задатак овог Плана је да уз поштовање планског основа кроз детаљну разраду, применом 

одговарајућег методолошког приступа и утврђивањем урбанистичких параметара, формира 

планска решења која обухватају како претежну намену – железничку инфраструктуру, тако и 

остале планиране намене у обухвату Плана.   

 

 Приказ саобраћајних и техничко-технолошких решења 
 

Станица Београд Ранжирна је кључно место постојећег система у теретном саобраћају јер има 

централну улогу како за БЖЧ, тако и за железничку мрежу Србије. Њен положај са прикључним 

пругама омогућио је у највећој мери раздвајање превоза путника и робе, као и измештање 

транзита теретних возова кроз БЖЧ. Предности дате локације су непосредна близина постојеће 

ранжирне станице, чиме се омогућава ефикасно опслуживање претоварних колосека, као и брза 

достава и отпрема маневарских састава и блок возова у станицу, близина трасе Савске 

магистрале којом се гарантује добра доступност локације друмским саобраћајем и 

расположивост простора за фазни развој подсистема до пуног капацитета. Кoнцептoм развoја 

железничке инфраструктуре предлoженo је да се пруге на кoјима је запoчета реализација, 

нoвoизграђене пруге, каo и пoједине постојеће пруге на пoдручју Беoграда, oспoсoбе за 

транспoрт у међунарoднoм и унутрашњем рoбнoм и путничкoм саoбраћају. Обзиром на 

капацитете којима располаже и положај у оквиру европске железничке мреже (посебно Коридора 

10), она има велики значај и у ширем региону. Кроз ранжирну станицу данас пролази целокупан 

међународни транзитни робни саобраћај између земаља западне и централне Европе на једној, а 

југоисточне Европе и Блиског истока на другој страни. У њој се расформира/формира и 

завршава/отпочиње вожњу велики број теретних возова за различите дестинације. 

 Београд Ранжирна је основна станица за теретни саобраћај. Основна делатност овог службеног 

места је растављање и састављање (потпуна или делимичнa прерада) теретних возова и кола. Ту 

се врши и опслуживање транзитних возова који пролазе кроз БЖЧ без прераде. Станица Београд 

Ранжирна је отворена за утовар и истовар колских пошиљака, сервисирање истих у транзиту 

(појење и храњење животиња, ледарење), као и царињење колских пошиљки из увоза и за извоз. 

Генерални пројекат Робно-транспортног центра (РТЦ) у Макишу је корак ка унапређењу 

интермодалних технологија и саобраћајног система Републике Србије. РТЦ Београд је планиран 

као мултифункционални интермодални центар који ће нудити услуге високог квалитета по 

моделу "додате вредности" са циљем иницирања развоја мреже терминала Србије и њеног 

повезивања са окружењем и европском мрежом терминала. Формирање оптималних капацитета 

терминала за интермодални транспорт у Републици Србији има посебан значај за рационалан 

развој транспортног система, као и привреде у целини. Капацитети терминала треба постепено да 

се развијају, у складу са захтевима тржишта и у складу са параметрима и стандардима EU за 

интермодални транспорт (AGTC, AGC). Терминали треба да буду оспособљени за претовар свих 

јединица интермодалног транспорта (контејнера, изменљивих транспортних судова и 

полуприколица), као и комплетних друмских возила.  

 Развој Робно транспортног центра уз станицу Београд Ранжирна и у оквиру њега, терминала за 

интермодални транспорт, треба да омогући: 

 увођење савремених технологија транспорта и дистрибуције,  

 повезивање и укључивање региона у европски транспортни систем и међународне робне токове и 

привлачење транзитних робних токова, 

 повећање квалитета транспортне и логистичке услуге, 

 смањење трошкова транспорта и дистрибуције производа, 

 прерасподелу робних токова између железничког и друмског транспорта, уз рационалну поделу 

рада,  
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 концентрацију робног рада и складишних подсистема, што омогућава већи степен искоришћења 

ресурса и ствара услове за увођење савремених техничко технолошких решења, 

 растерећење градске саобраћајне мреже, 

 интеграцију, координацију и кооперацију при избору најповољније технологије транспорта и 

носиоца логистичке услуге, 

 јединствено опслуживање урбаних зона, индустрије и трговине у гравитационом подручју, 

 подршку привреди, производним и трговачким предузећима кроз рационалне форме снабдевања 

сировинама и репроматеријалима, 

 побољшање дистрибуције и регионалног снабдевања робом на подручју производње, потрошње, 

увоза и извоза. 

 У оквиру изградње Робно-транспортног центра у Макишу, предвиђени су контејнерски и „hucke 

pack“, Рола („Rolling Road“) и робни терминал као његови подсистеми. 

РТЦ ће бити састављен од независних целина чије функционисање ће бити омогућено 

коришћењем заједничких капацитета управљачког и сервисног подсистема. 

 Основни задатак железничко-друмског робно-транспортног центра у Макишу је да омогући што 

ефикаснији прелаз са једног вида транспорта на други, складиштење и претовар робе и 

различитих товарних јединица (контејнера, измењивих транспортних судова, делова или 

комплетних возила друмског транспорта) са једног на други вид транспорта. 

 Функционисање робно-транспортног центара у станици "Београд Ранжирна", захтева добру 

повезаност са железничком и друмском саобраћајном везом. Прилазне и унутрашње 

саобраћајнице морају да обезбеде лак приступ центру и свим његовим подсистемима, 

једноставно маневрисање унутар њега, као и довољан број паркинг места за теретна и путничка 

возила. Саобраћај унутар центра је део технологије рада и као такав мора да буде прецизно 

осмишљен, јер директно утиче на њен квалитет.  

 У робно-транспортном центру су, са аспекта друмског саобраћаја, као носиоци транспортно 

дистрибутивне услуге, од примарног значаја контејнерски и Рола терминал, као и складишта у 

којима се обавља манипулисање, паковање и складиштење роба, коришћењем погодних 

превозних јединица. Због тога је потребно најпре дефинисати техничко-технолошке 

карактеристике друмских транспортних средстава, као и техничко-технолошке карактеристике 

претоварне механизације, а затим утврдити потребне капацитете неопходне за одвијање 

друмског саобраћаја у склопу функционисања робног терминала. 

 

Подаци који се налазе у Генералном пројекту РТЦ Макиш и која представљају технички основ за 

израду Плана, за зону РТЦ Макиш, обухватају:  

 

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНОЛОШКИ ДЕО  

-Планови и концепције развоја робног транспорта у Београду;  

-Железнички саобраћај, путна и улична мрежа;  

-Робно-транспортни центри и логистика;  

-Досадашња концепција теретног саобраћаја и робног рада у БЖЧ;   

-Организација и технологија БЖЧ у теретном саобраћају;  

-Степен изграђености инфраструктурних капацитета БЖЧ; 

-Степен реализације планиране организације и технологије теретног саобраћаја и робног рада у 

БЖЧ;  

-Потенцијали изградње РТЦ-а Београд;   

-Контејнерски транспорт;  

-Робни транспорт;  

-Процена будућих токова; 

-Саобраћајни услови локације за РТЦ Београд;  

-Друмски саобраћај;  

-Саобраћајно оптерећење на прилазним правцима;  

-Железнички саобраћај;  

-Постојеће стање капацитета, организације и технологије рада БЖЧ  за теретни саобраћај;  

-Анализа теретног саобраћаја у БЖЧ;  

-Погодности локације РТЦ-а са аспекта железнице;  

-Основни захтеви за услугама РТЦ-а:  

Пословно-административни и управљачки систем и заједничке службе свих подсистема 

РТЦ-а;  

Контејнерски терминал;  

Рола терминал;  
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Робни терминал;  

Технолошки захтеви друмског саобраћаја;  

Техничко-технолошки захтеви железничког саобраћаја.  

 

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ  

-Саобраћајнице и манипулативне површине;  

-Колосеци – доњи и горњи строј;  

-Архитектонски објекти;  

-Машинска технологија;  

-Електроенергетика и осветљење;  

-Контактна мрежа;  

-Информационе технологије и телекомуникациони системи;  

-Сигнално-сигурносни уређаји;  

 

Геодетске подлоге 

Извршити геодетско снимање терена за потребе израде геодетске подлоге, катастарско-

топографског плана. Катастарско-топографски план урадити у складу са важећим Законом о 

државном премеру и катастру и Правилником о плановима, у размери и на нивоу потребном да 

прикаже све неопходне податке за правилно позиционирање објеката и уређење терена. Обухват 

геодетског снимања износи орјентационо 410 ha. 

 

Геотехнички услови за израду Плана 

За потребе израде Плана неопходно је приступити формирању геотехничких услова који ће 

садржати: 

-анализу постојеће геотехничке документације; 

-израду програма геотехничких истраживања; и 

-синтезни приказ геотехничке анализе.  

 

4. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА  

 

Правни основ:  
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 - 

одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 

132/2014 и 145/2014), Закон о железници („Службени гласник РС“ бр. 45/13 и 91/15), Закон о 

безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РС“, број 104/13, 66/15 и 

92/15), Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15), Одлукa о изради Плана детаљне 

регулације железничке инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица („Службени лист града 

Београда“, број 51/14 и 69/14). 

 

Плански основ:  
 План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - град 

Београд (целине I – XIX) ("Службени лист града Београда", број 20/16 и 97/16). 

Израда предметног Плана мора да буде усклађена у свему са важећом законодавном 

регулативом.  

 

 

5. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА  
 

Циљ израде Плана детаљне регулације је дефинисање површина јавне намене и остале 

намене, као и правила урећења и грађења јавне и остале намене, саобраћајно и инфраструктурно 

опремање, планирање капацитета изградње у складу са потенцијалима и ограничењима простора, 

очување и заштита природе, стварање планских услова за активирање нових локација у циљу 

рационалног коришћења грађевинског земљишта, у складу са Законом. 

 Остали циљеви израде Плана: 

 Сагледавање просторних и развојних могућности предметне локације у складу са планским 

оквиром ПГР-а Београда; 

 Унапређење постојећег карактера и амбијента предметног подручја у складу са значајем и 

карактеристикама простора; 
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 Побољшање нивоа квалитета животне средине и живота становника, кроз планом предвиђено 

уређење; 

 Стварање планских могућности за релизацију нових садржаја; 

 Дефинисање капацитета саобраћајне и инфраструктурне мреже и објеката, у складу са планом 

вишег реда; 

 Дефинисање правила препарцелације; 

 Дефинисање правила уређења простора и правила грађења; 

 Очување, заштита и побољшање услова животне средине; 

 Стварање планског основа за реализацију појединачних локација; 

 

6. САДРЖАЈ ПЛАНА 

  

 Садржај Плана детаљне регулације дефинисан је у складу са Законом о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-

УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15).  

 План детаљне регулације садржи нарочито:  

-границе плана и обухват грађевинског подручја; 

-правни и плански основ и опис односа - усклађености са постојећом планском и осталом документацијом 

од значаја за израду Плана; 

-детаљну намену земљишта; 

-дефинисање карактеристичних зона и целина; 

-регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 

обележавање на геодетској подлози; 

-нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 

-попис парцела и опис локација за јавне и остале површине и објекте; 

-коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну, водопривредну и другу 

инфраструктуру; 

-правила уређења - урбанистичке и друге услове за уређење површина и изградњу објеката, 

мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, као и услове за прикључење објеката на спољну 

мрежу инфраструктуре; 

-правила грађења; 

-врсту и намене односно компатибилне намене објеката, који се могу градити у појединачним 

зонама; 

-услове за формирање парцела; 

-положај објеката у односу на регулационо и нивелационо решење; 

-урбанистичке параметре и услове за изградњу објеката; 

-друге елементе за спровођење плана; 

-графички део. 

 Када се урбанистичким планом намена земљишта мења тако да нова намена захтева битно 

другачију парцелацију, план детаљне регулације може садржати и план парцелације. 

 План детаљне регулације представљаће плански основ за издавање Информације о локацији, 

Локацијске дозволе и израду урбанистичко-техничких докумената. 

 

7. ФАЗЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА  

 

Начин и поступак израде Плана спроверсти у складу са Правилником о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, 

број 64/15).  

Фазе израде Плана:  

- Израда Елабората за рани јавни увид;  

- Израда Нацрта плана и Стратешке процене утицаја Плана на животну средину; 

- Израда коначне верзије Плана. 

Рок за израду Нацрта плана је 12 месеци. 

Рок за израду коначне верзије Плана, након обављеног Јавног увида је 30 дана. 

Роком за израду Плана није обухваћено време потребно за обављање стручне контроле Плана и 

време потребно за обављање процедура Раног јавног увида и Јавног увида 
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8. ДОСТАВЉАЊЕ ПЛАНА  

 

 За потребе одржавања Раног јавног увида, стручне контроле Плана, као и Јавног увида у План, 

припремају се одговарајући материјали (текстуални и графички прилози) односно презентације.  

 Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и 

дигиталном облику који ће се по овери чувати код Скупштине града као доносиоца плана и 

Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 

дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 

урбанизма и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата 

за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 

(по две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП Урбанистички завод Београда и градске 

општине Чукарица (по једна копија), као и за потребе Железнице Србије а.д. (три копије) - све  у 

складу са Одлуком о изради Плана детаљне регулације железничке инфраструктуре у Макишу, 

ГО Чукарица ("Службени лист града Београда", број 51/14 и 69/14). 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 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 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); 

4) 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 нема забрану обављања делатности, која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 
5) 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 располаже потребним кадровским капацитетима; 

2) Да располаже потребним пословним капацитетима; 

3) Да располаже неопходним финансијским капацитетом. 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове 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. 

 
1.5. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (ближе описано у делу V 

конкурсне документације) 

 

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 – 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 – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва 
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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. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија 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; 

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. – Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве  

(Образац  број 6). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног 

лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група 

понуђача, Изјавe морају бити потписане од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом; 

5) Решење Републичког геодетског завода којим се Понуђачу издаје 

лиценца за рад, и то за израду техничке документације за извођење 

геодетских радова и стручни надзор над извођењем геодетских радова, 

за које је Законом о државном премеру и катастру ("Сл. гласник РС" бр. 

72/09, 18/10, 65/13 и 15/15-одлука УС) предвиђена израда главног 

пројекта, као и израда геодетског обележавања у области урбанистичког 

планирања, за извођење геодетских радова за које је Законом о 

државном премеру и катастру предвиђена израда главног пројекта и за 

извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра 

непокретности и катастра водова, реализације пројекта геодетског 

обележавања у области урбанистичког планирања и израда геодетских 

подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује 

главни пројекат.  

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

1) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу кадровских капацитета 

(Доказ: важеће личне лиценце број):  

200 - Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких 

планова  и урбанистичких пројеката, дипл.инж.архитектуре;  

201 - Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова - 

дипл.просторни планер; 

202- Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова за 

саобраћајнице, дипл. саобраћајни инжењер; 
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202 - Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких 

планова за саобраћајнице, дипл. грађевински инжењер; 

203 - Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких 

планова инфраструктуре, дипл.грађевински инжењер; 

203 - Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких 

планова инфраструктуре, дипл. машински инжењер;  

203 - Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких 

планова инфраструктуре, дипл. инжењер електротехнике;  

315 - Одговорни пројектант саобраћајница - дипломирани грађевински 

инжењер; 

370- Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације- 

дипломирани инжењер саобраћаја; 

371 - Одговорни пројектант технолошких процеса-дипломирани 

инжењер технологије; 

372 - Одговорни пројектант геодетских пројеката - дипломирани 

инжењер геодезије; 

  391- Одговорни пројектант на изради геотехничких и 

инжењерскогеолошких подлога – дипломирани инжењер геологије; 

471 - Одговорни извођач геодетских радова – дипломирани инжењер 

геодезије са геодетском лиценцом првог реда РГЗ. 

 

Уз наведене лиценце, обавезно се прилажу (иза сваке приложене лиценце) 

копије потврда Инжењерске коморе Србије, као и докази о радном статусу: за 

наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија М 

обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код Понуђача: 

фотокопија уговора о радном ангажовању закључен у складу са одредбама 

Закона о раду. 

 

2) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу пословног капацитета:  

-  Да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је урадио минимум 

5 (пет) Планова детаљне регулације за железничку инфраструктуру или 

Просторних планова подручја посебне намене за железничку инфраструктуру, који 

су донети/усвојени у претходних 5 година пре објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки, у износу од најмање 40.000.000,00 динара (без 

ПДВ). (Доказ – копије службених гласила у којим је објављена Одлука/Уредба о 

доношењу Плана и копије Уговора о изради планске документације). 

 

3)  Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу финансијског капацитета: 

 

 Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 

(три) обрачунске године (2014, 2015. и 2016.) остварио укупни пословни приход у 

минималном износу од 200.000.000,00 динара ( Доказ: Извештај о бонитету за јавне 

набавке - Образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора 

да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за 

претходне 3 (три) обрачунске године (2014, 2015. и 2016.)  или биланс успеха за 

2014, 2015. и 2016. годину.  

 Да  понуђач  у  последњих  6 месеци,  који  претходе  месецу  у коме је  објављен  

позив  за  подношење  понуда,  није био  у блокади.  

(Доказ:  Извештај  о  бонитету  Агенције   за   привредне   регистре - Образац БОН-

ЈН).  

Уколико  Извештај  о  бонитету  Агенције  за   привредне  регистре не садржи 

податке о блокади за последњих 6 (шест) месеци који претходе месецу  у коме је 

објављен позив, понуђач  је   дужан   да   докаже  да  није  био  у  блокади у 

последњих 6 (шест) месеци  који  претходе  месецу  у  коме је објављен позив 

прилагањем Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, 

Принудна  наплата, Одељење  за  пријем,  контролу  и унос  основа   и налога - 
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Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период). Наведени услов мора да 

испуњава сваки члан групе понуђача. 

 

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). Додатне услове група понуђача испуњава заједно осим услова из тачке 3. 

алинеја 2. 

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. 

Подизвођачи не могу допуњавати потребне кадровске и пословне 

капацитете  за понуђача. 
 

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 доказе из претходног става, Наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

У складу са одредбама члана 78. став 1. и 5. Закона, лице уписано у регистар 

понуђача Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде 

доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, уколико је 

регистрација понуђача на дан отварања понуде активна у регистру који је доступан на 

интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 

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. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 

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. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документа који се достављају уз 

понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити 

преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. 

 

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. 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“ а.д. Београд, Немањина број 6, са 

назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга – Израда Плана детаљне регулације железничке 

инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица (број 2/2017) – НЕ ОТВАРАТИ“.  

    Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 22.12.2017. 

године до 10 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: 

 Попуњен,потписан и оверен образац понуде (образац  1); 

 Попуњен,потписан и оверен образац структуре цене са упутством како да се попуни 

 (образац 2) 

 Попуњен,потписан и оверен образац изјаве о кадровском капацитету (образац 3); 

 Попуњен,потписан и оверен образац референце обрађивача планске документације за железничку 

инфраструктуру (образац 4); 

 Трошкове припреме понуде (образац 5); 

 Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о независној понуди (образац 6); 

 Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама (образац 7); 

 Попуњен, потписан и оверен модел Уговора. 

 

Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  група  онуђача  може  да  се определи да обрасце 

дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају  сви  понуђачи  из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом 

оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава 

под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди и Изјава о поштовању 

обавеза из чл.75. ст.2. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког 

понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 

печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање 

изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим 

се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 

саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 
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3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Јавно отварање понуда извршиће комисија „ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“ а.д.  дана 22.12.2017. године у 

11 часова у просторијама „ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“ а.д.канцеларија 339. Oвлашћени представници 

понуђача морају комисији поднети писану пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања 

понуда. 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА 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“ 

а.д. Београд, Немањина број 6, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга – Израда Плана детаљне регулације железничке 

инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица, ЈН бр 2/2017 – НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Израда Плана детаљне регулације железничке 

инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица, ЈН бр 2/2017  – НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Израда Плана детаљне регулације железничке 

инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица, ЈН бр 2/2017  – НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Израда Плана детаљне регулације 

железничке инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица, ЈН бр 2/2017  – 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. 

 

6. 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 (образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (образац 1) наведе 

да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 30%, 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 изјаве 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. 
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8. 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) и 2) Закона о јавним набавкама и то: 

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

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора и који ће у име 
групе понуђача потписивати обрасце из конкурсне документације. 

Група понуђача је дужна да достави изјаве 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. 

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. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока, услова плаћања 

Плаћање услуга које су предмет ове јавне набавке извршиће се: 

        -20%  авансно од уговорене вредности услуге – по потписивању Уговора; 

-60% од уговорене вредности услуге – по достављању Нацрта плана и Стратешке процене 

утицаја плана на животну средину на стручну контролу;              

-20% од уговорене вредности услуге – Након достављања коначне верзије Плана  Наручиоцу. 

Наручилац се обавезује да достављене и оверене рачуне – ситуације плати Понуђачу у року који не 

може да буде краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник 

РС“ број 119/2012). Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. 

9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге 

Понуђач је обавезан да Нацрт плана детаљне регулације железничке инфраструктуре у Макишу, ГО 

Чукарица и Стратешку процену утицаја плана на животну средину изради у року који не може бити 

дужи од 12 месеци од дана закључења Уговора и уплате аванса. 

Понуђач је обавезан да коначну верзију Плана детаљне регулације железничке инфраструктуре у 

Макишу, ГО Чукарица изради у року који не може бити дужи од 30 дана од дана достављања Извештаја 

о обављеном јавном увиду. 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 не може мењати понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 
 

Цена мора да буде 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. 

 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. 
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11. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Понуђач је у обавези да уз понуду достави: 

Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и испуњење уговорених обавеза: 

 бланко соло меницу са меничним овлашћењем, на износ од пет процената (5%) од вредности 

понуде, без ПДВ-а, и са роком важности 30 дана дужим од опције понуде. Меница и менично 

овлашћење мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави и копију депо картона лица овлашћених за потписивање 

који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и 

потврду пословне банке која представља доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. 

Понуђач, чија понуда буде изабрана као најповољнија, биће дужан да, у року од 3 дана од 

потписивања уговора, достави Наручиоцу, као средствo финансијског обезбеђења испуњења 

уговорних обавеза, бланко соло меницу за добро извршење посла са меничним овлашћењем и 

потврдом пословне банке која представља доказ да је меница регистрована код Народне банке 

Србије, 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. 

Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, понуђач je у oбaвeзи 

дa Наручиоцу дoстaви нoвo мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa дужим oд 

нoвoутврђeнoг рoкa зa дoбрo извршeњe пoслa, према условима из модела уговора, односно уговора. 

Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, 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. 

Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења понуђачу, пре истека рока трајања, 

осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање. 

 

13. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 
 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним 

прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су 

означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 

„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се 

поверљивим  сматра  само  одређени  податак  садржан  у  документу  који  је  достављен уз 

понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено 

„ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Подаци који морају бити јавни и подаци који морају бити доступни другим понуђачима у складу са 

Законом о јавним набавкама не могу се означити са „ПОВЕРЉИВО", односно и ако буду тако 

означени сматраће се јавним подацима. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 

начин. 

 Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су 

од значаја за примену елемената критеријума за оцену и рангирање понуде. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може сваког радног дана до 16,00 часова, у писаном облику путем поште на 

адресу Наручиоца, електронске поште на e-mail: marko.pantovic@srbrail.rs; dejan.badovinac@srbrail.rs 

или непосредно предајом на писарници Наручиоца, тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Уколико захтев буде примљен након 16,00 часова, сматраће се да је примљен првог 

mailto:marko.pantovic@srbrail.rs
mailto:dejan.badovinac@srbrail.rs
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наредног радног дана. 

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор објави 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 2/2017" 

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. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

 

 

15. 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. 

 

16.КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

УГОВОРА 

Критеријум за доделу Уговора је најнижа цена израде Плана детаљне регулације. 

 

17.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ 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 произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности, која је на снази у време подношења понуде. (Образац 6). 

 

18.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. 
 

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

 

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев 

за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама члана 149. Закона о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. 
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

Наручиоца, осим ако није другачије одређено Законом о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 

или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца 

најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 

уколико је подносилац захтева, у складу за чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, указао 

Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме након истека рока од 

седам дана пре рока за подношење понуда, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније 

до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева 

за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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 захтева, 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 морао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу 

са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама. 

У случају поднетог захтева за заштиту права Наручилац не може донети одлуку о додели уговора 

или одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења 

одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. Наручилац може да одлучи да заустави даље 

активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да, у обавештењу о 

поднетом захтеву за заштиту права, наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 

Садржина захтева за заштиту права дефинисана је чланом 151. Закона о јавним набавкама и између 

остало мора садржати потврду о уплати таксе и то у износу од 120.000,00 динара. 

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 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама, 

прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама која садржи следеће 

елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке, 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 

датум извршења налога, 

(3) износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши, 

(4) број рачуна: 160-443925-14 

(5) шифра плаћања: 253 

(6) позив на број: ЈН бр. 2/2017 

(7) сврха: такса за ЗЗП, „Железнице Србије“ а.д. ЈН бр. 2/2017 

(8) корисник: буџет Републике Србије 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе, 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, 

који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 

тачке 1. осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоца захтева за заштиту права који имају 

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 

трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организације за обавезно 

социјално осигурања и други корисници јавних средстава). 
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4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају 

отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописима. 

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

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 

6) Закона. 

 

21. ОСТАЛО  

За све што није наведено у овој конкурсној документацији примењују се одредбе Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС“, бр. 86/15), Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима, 

Закона о општем управном поступку, Закона о железници, Закона о безбедности у железничком 

саобраћају, као и остали позитивни прописи. 

 

                            VI  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

  1) Образац понуде (образац  1) 

  2) Образац структуре цене са упутством како да се попуни (образац 2) 

  3)  Изјава о кадровском капацитету (образац 3) 

  4) Референце обрађивача планске документације за железничку инфраструктуру (образац 4) 

  5) Трошкови припреме понуде (образац 5) 

  6) Изјава о независној понуди (образац 6) 

  7) Изјава о поштовању обавеза из Члана 75. Ст. 2 Закона (образац 7) 
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Образац - 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр     од     2017. године, за јавну набавку 

услуга – Израда Плана детаљне регулације железничке инфраструктуре у Макишу, ГО 

Чукарица, ЈН бр 2/2017. 

a. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Врста правног лица: 

микро – мало – средње – велико 

физичко лице 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање Уговора  

 

b. 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 понуђача. 
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c. 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. 

 

d. 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: 
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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. 

 

e. НАША ПОНУДА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У МАКИШУ, ГО ЧУКАРИЦА, ГЛАСИ: 
 
 

 
Понуђена цена без ПДВ-а 

 

 
Понуђена цена са ПДВ-ом 

 

 
Рок важења понуде (не краћи од 90 дана од дана отварања 

понуда) 

 

 
Рок за израду Нацрта плана и Стратешке процене утицаја плана 
на животну средину  
(не дужи од 12 месеци од дана закључења уговора и уплате 
аванса) 

 

 
Рок за израду коначне верзије Плана детаљне регулације (не 

дужи од 30 дана од достављања Извештаја о обављеном 

јавном увиду) 

 

 

 

 
У дана 2017.г. Потпис овлашћеног лица: 

 

 
М.П. 
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Образац - 2 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
Услуга – Израда Плана детаљне регулације железничке инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица, ЈН бр 2/2017 

 

 

Понуђач: ____________________________________ 

Број и датум понуде: __________________________ 

 

Ред. 

број 
Назив услуге 

Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 1. 2. 3. 

1. 

Услуга – Израда Плана 

детаљне регулације 

железничке инфраструктуре у 

Макишу, ГО Чукарица, према 

датим техничким условима 

  

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 - у колони 2. уписати укупну цену без ПДВ-а,  

- у колони 3. уписати  укупну цену  са ПДВ-ом, 

 
Напомена:  

- уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени 

представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника сваки понуђач из Групе понуђача 

потписује и оверава печатом образац понуде. 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица 

 
 

Дана 
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Образац - 3 

 

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да, за јавну набавку услуга – Израда Плана 

детаљне регулације железничке инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица, ЈН бр 2/2017, имамо запослена лица у 

радном односу, односно ангажована лица по основу уговора у складу са Законом о раду: 

 

1)  ......................................................................., са лиценцом бр. 200. 
              (уписати име и презиме) 

2)  ......................................................................., са лиценцом бр. 201. 
              (уписати име и презиме) 

3)  ......................................................................., са лиценцом бр. 202. 
              (уписати име и презиме) 

4)  ......................................................................., са лиценцом бр. 202. 
              (уписати име и презиме) 

5)  ......................................................................., са лиценцом бр. 203. 
             (уписати име и презиме) 

6)  ......................................................................., са лиценцом бр. 203. 
              (уписати име и презиме) 

7)  ......................................................................., са лиценцом бр. 203. 
              (уписати име и презиме) 

8)  ......................................................................., са лиценцом бр. 315. 
              (уписати име и презиме) 

9)  ......................................................................., са лиценцом бр. 370. 
              (уписати име и презиме) 

10)  ............................................................., са лиценцом бр. 371. 
              (уписати име и презиме) 

11)  ............................................................., са лиценцом бр. 372. 
              (уписати име и презиме) 

12)  .............................................................., са лиценцом бр. 391. 
              (уписати име и презиме) 

13)  .............................................................., са лиценцом бр. 471. 
              (уписати име и презиме) 

Уз наведене лиценце, обавезно се прилажу (иза сваке приложене лиценце) копије потврда Инжењерске 

коморе Србије, као и докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача 

запослен – фотокопија М обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код Понуђача: 

фотокопија уговора о радном ангажовању закључен у складу са одредбама Закона о раду. 

 

 

 

У дана 2017.г. Потпис овлашћеног лица: 

 

 
М.П. 
 
 

 

Напомена:  

У случају заједничке понуде образац потписује и оверава водећи члан – носилац посла. 
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Образац - 4 

 
РЕФЕРЕНЦЕ ОБРАЂИВАЧА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 

ЖЕЛЕЗНИЧКУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
 

 

 

Обрађивач :    

 

 
Бр. 

 
Назив плана 

 
Година 

доношења 
1 2 3 

 

Укупно планова: ком. 

 

Напомена: Понуђач је обавезан да достави копије Службених гласила у којима је објављена 

Одлука/Уредба о доношењу Плана и копије Уговора о изради планске документације. 
 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица: 

У дана 2017. год. 
 

М.П. 
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Образац - 5 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и чл. 2 став 1. 

тачка 6) подтачка 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/15), достављамо 

 

 

ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

за јавну набавку услуга – Израда Плана детаљне регулације железничке инфраструктуре у Макишу, 

ГО Чукарица, ЈН бр 2/2017 

 

 

Ред. 

број 
Трошкови Цена без ПДВ-а (дин.) 

Цена са ПДВ-ом 

(дин.) 

1    

2    

3 Укупан износ за припрему понуде (1+2)   

 

 

 

У дана 2017.г.      Потпис овлашћеног лица: 

 

 
М.П. 
 
 

Напомена: 

Предметни образац попуњавају само понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му их наручилац надокнади. 

Остале трошкове у вези са припремањем понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити накнаду за исте. У случају 

заједничке понуде образац потписује и оверава водећи члан – носилац посла. 
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Образац - 6 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и чл. 2 став 1. 

тачка 6) подтачка 4. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 

и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/15), дајемо следећу 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да понуду за јавну набавку услуга – 

Израда Плана детаљне регулације железничке инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица, ЈН бр 2/2017 

подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

  М.П.    

       ...................................................................................... 
     (Потпис овлашћеног лица) 

 

 М.П.    

       ...................................................................................... 
     (Потпис овлашћеног лица) 

 

 М.П.    

       ...................................................................................... 
     (Потпис овлашћеног лица) 

 

 М.П.    

       ...................................................................................... 
     (Потпис овлашћеног лица) 

 

 М.П.    

       ...................................................................................... 
     (Потпис овлашћеног лица) 

 

 М.П.    

       ...................................................................................... 
     (Потпис овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: 

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију 

надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу изрећи меру забране 

учешће у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач повредио 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 или се подноси понуда са ангажовањем подизвођача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћених лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом и у случају ангажовања подизвођача мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом. 
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Образац - 7 

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 

 

 

 

И З Ј А В У 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 

 

Понуђач    [навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке услуга – Израда Плана детаљне регулације железничке 

инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица, ЈН бр 2/2017, поштовао је обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

Овлашћено лице понуђача дужно је да попуни модел уговора, овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора. 

 

 

„Железнице Србије“ акционарско друштво, 11000 Београд, Немањина 6, матични број 

20038284, ПИБ 103859991, текући рачун 160-443925-14, које заступа генерални директор 

Мирослав Стојчић, дипл.саоб.инж. (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

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

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

................................................................................... (у даљем тексту: Извршилац) 

 

Чланови групе понуђача: 

 

1.    

2.    

Подизвођачи: 

 

3.    

4.    

 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени 

Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу позива за подношење 

понуда за јавну набавку услуга – Израда Плана детаљне регулације железничке 

инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица, спровео отворени поступак јавне 

набавке услуга; 

 да је Извршилац дана 2017. године, доставио понуду број 

  , која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 

Уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу 

Понуде  Извршиоца бр. и  Одлуке  о  додели  уговора  бр. од 

   2017. године, изабрао Извршиоца                                                            

за закључење Уговора о јавној набавци; 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет уговора је израда Плана детаљне регулације железничке инфраструктуре у 

Макишу, ГО Чукарица, у складу са Програмским задатком из Поглавља III конкурсне 

документације. 

 

 

ВРЕДНОСТ УСЛУГА 

 

Члан 3. 

Уговорену цену чине: 

 

 цена израде Плана детаљне регулације из чл. 2. овог Уговора са свим пратећим 

трошковима, без пореза на додату вредност, у износу од 
   динара, 

 

 порез на додату вредност у износу од динара, 

 

Укупна уговорена цена износи динара 

 

(словима:  динара) 

Цена је фиксна и не може се мењати до окончања извршења уговора. 

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 4. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће Извршиоцу исплата уговореног износа из члана 3. 

овог Уговора бити извршена према следећој динамици: 

 

 20%  авансно од уговорене вредности услуге – по потписивању Уговора; 

 60% од уговорене вредности услуге – по достављању Нацрта плана и Стратешке 

процене утицаја плана на животну средину на стручну контролу; 

 20% од уговорене вредности услуге – Након достављања коначне верзије Плана 

Наручиоцу. 

Члан 5. 

 

Наручилац се обавезује да ће Извршиоцу уговорену цену из члана 3. овог уговора уплатити на његов 

текући рачун ______________________ код ________________________ банке, на следећи начин: 

 

 20%  авансно од уговорене вредности услуге – по потписивању Уговора и након 

испостављања предрачуна; 

 60% од уговорене вредности услуге –  по достављању Нацрта плана и Стратешке 

процене утицаја плана на животну средину на стручну контролу; 

 20% од уговорене вредности услуге – Након достављања коначне верзије Плана 

Наручиоцу. 

Наручилац се обавезује да достављене и оверене рачуне – ситуације плати Извршиоцу у 

року који не може да буде краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног 

пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/2012). 
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РОК 

Члан 6. 

 

Извршилац је обавезан да Нацрт план изради у року од 12 месеци од дана закључења Уговора 
и уплате аванса. 

Извршилац је обавезан да коначну верзију Плана изради у року од 30 дана од дана 

достављања Извештаја о обављеном јавном увиду. 

 

 

Члан 7. 

Ако Извршилац не испуни уговорне обавезе у роковима предвиђеним Динамичким 

планом и чланом 5. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два 

промила) дневно, а уколико укупна казна пређе износ од 5% од укупне уговорене вредности, 

Наручилац може једнострано раскинути уговор. 

Износи уговорених казни обрачунавају се и наплаћују кроз прву наредну привремену 

ситуацију, док укупни износ примењених уговорних казни уговарачи утврђују у поступку 

коначног обрачуна. 

 

 

 

ОБАВЕЗА ИЗВРШИОЦА 

Члан 8. 

 

Извршилац се обавезује да посао из члана 2. овог Уговора: 

 

 Изврши у складу са одредбама Законом о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука 

УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Законом о 

железници („Службени гласник РС“ бр. 45/13 и 91/15), Законом о безбедности и 

интероперабилности железнице („Службени гласник РС“, број 104/13, 66/15 и 92/15), 

Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15), Одлуком о изради 

Плана детаљне регулације железничке инфраструктуре у Макиш, ГО Чукарица 

(„Службени лист града Београда“, број 51/14 и 69/14), Планом регулације грађевинског 

подручја јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) („Службени лист 

града Београда“, бр.20/16 и 97/16) и другим Законима Републике Србије, којима се 

дефинишу и одређују услови, начин и садржај документације и другим важећим 

законима, прописима и стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз 

строго поштовање професионалних правила своје струке. 

 Изради у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог Уговора 

 

Извршилац ћe у року од 3 дана од дана потписивања Уговора дoстaвити Наручиоцу, као 

средство обезбеђења за добро извршење посла, блaнкo сoлo мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм, 

кaртoнoм дeпoнoвaних пoтписa и пoтврду пoслoвнe бaнкe дa је мeницa рeгистрoвaна кoд 

Нaрoднe бaнкe Србиje у изнoсу oд 10% (дeсeт пoстo) oд изнoсa врeднoсти Уговора, бeз ПДВ-a, 

из члaнa 3. овог Уговора и рoкoм вaжeња 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг рoкa за извршење 

услуге. 

У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, Извршилац je у oбaвeзи дa Наручиоцу дoстaви 

нoвo мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa дужим oд нoвoутврђeнoг 

рoкa зa извршeњe Уговора. Срeдствa гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa бићe плaтивa 

Наручиоцу кao нaкнaдa зa губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Извршиоца дa изврши 

свoje oбaвeзe пo Уговору. 
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Члан 9. 

 

Садржај и начин израде Плана мора да буде у сагласности са Програмским задатком, 

техничким условима и законским прописима. План мора бити израђен у одговарајућем 

формату уз коришћење законски дефинисаног методолошког приступа и савремених начина 

обраде и приказа планских решења. Обрађивач се обавезује да ће извршити оверу 

катастарско – топографског плана, одговарајућом лиценцом. 

 

Члан 10.  

Извршилац се обавезује да План из чл. 2 овог Уговора испоручи према фазама израде 

Плана и то као: 

- Елаборат за Рани јавни увид;  

- Нацрт плана и Стратешку процену утицаја Плана на животну средину; 

- Коначну верзију Плана. 

Извршилац ће одговарајући број примерака коначне верзије Плана доставити у складу са 

Одлуком о изради Плана, како је наведено у Конкурсној документацији. 

 

Члан 11. 

Извршилац се обавезује на сарадњу са Наручиоцем и са свим учесницима у изради 

плана и прибављање услова и података потребних за израду Плана, осим плаћања трошкова 

прибављања услова и података. 

Извршилац се обавезује да, без претходне писмене сагласности Наручиоца, неће током 

рада ни након завршетка услуге и Уговора, објављивати нити чинити доступним трећим 

лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини 

било у деловима. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 12. 

Наручилац се обавезује да: 

 

 Да прибави и достави Извршиоцу Одлуку о изради Плана; 

 Да прибави ажуриран дигитални катастарски план (ДКП) и планове подземних водова и 

инсталација; 

 Да сноси трошкове прибављања услова мишљења и сагласности јавних предузећа, установа и 

институција, које за потребе Наручиоца прибавља извршилац; 

 Да обезбеди потребну техничку документацију (одговарајућег квалитета и нивоа детаљности); 

 Да сарађује са Извршиоцем, надлежним службама Секретаријата за урбанизам и грађевинске 

послове града Београда у свим фазама израде и стручне контроле Плана. 

Члан 13. 

Уколико Наручилац у току израде Плана из члана 2. овог Уговора одустане од његове 

израде или појединих делова, дужан је да писмено обавести Извршиоца о свом одустајању и 

да надокнади све трошкове које је Извршилац имао до дана пријема обавештења о 

одустајању. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно, а у супротном је надлежан  Привредни суд у Београду. 

 

Члан 15. 

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 

овлашћених лица уговорних страна. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 16. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 5 (пет) примерака 

за Наручиоца, а 3 (три) за Извршиоца. 

 

 
,,ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д. 
                Директор 

              ИЗВРШИЛАЦ 
   Директор 

               ____________________                                                            ______________________ 

 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. 
 

 
 


