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11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

11000 Београд, Немањина 6 

Телефон: +381 11 3618 437 

Факс: +381 11 362 00 94 

ЖАТ: 423 

Број: 17/2017-1327 

Датум: 30.06.2017. 
 
 

Нa oснoву члaнa 63. стaв 1 Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa (Службeни глaсник РС брoj 124/2015, 

14/2015 и 68/2015),  нaручилaц врши 

 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  БРОЈ 1  

У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ АЛАТА, ОПРЕМЕ И ПОТРОШНОГ 

МАТЕРИЈАЛА ЗА СИТНЕ МАШИНЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОЛОСЕКА, РАДНЕ 

ВОЗОВЕ И РАДИОНИЦЕ 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 45/2017 

 

1. У Позиву за подношење понуда и на страни 4/61 Конкурсне документације, у 

оквиру тачке 8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуд, мења се датум и 

време за пондошење понуда: 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније дана 

06.07.2017. године до 12:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин подношења и 

то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за набавке и централна 

стоваришта, канцеларија бр. 391, I спрат, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република 

Србија. 
 

и гласи: 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније дана 

07.07.2017. године до 13:30 часова (по локалном времену), без обзира на начин подношења и 

то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за набавке и централна 

стоваришта, канцеларија бр. 391, I спрат, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република 

Србија. 

 

2. У Позиву за подношење понуда и на страни 4/61 Конкурсне документације, у 

оквиру тачке 9. Место, време и начин отварања понуда, мења се датум и време за за 

јавно отварање понуда: 

 
Отварање понуда је јавно и истом може присуствовати свако заинтересовано лице. 

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана 06.07.2017. 

године са почетком у 12:30 часова, у просторијама Наручиоца, "Инфраструктура железнице 

Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија број 391, I спрат.  

 

и гласи: 

 
Отварање понуда је јавно и истом може присуствовати свако заинтересовано лице. 

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана 07.07.2017. 

године са почетком у 14:00 часова, у просторијама Наручиоца, "Инфраструктура железнице 

Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија број 391, I спрат. 
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3. На страни 8/61 Конкурсне документације, мења се део текста из тачке 3.1. 

Врста, опис, количина и техничке карактеристике (спецификације) добара која 

су предмет набавке: 
Узорци добара за позиције 22-26 из техничке спецификације мoгу сe дoбити нa увид, уз 

писмено овлашћење за лице које ће увид извршити,  свaкoг рaднoг дaнa oд 10:00 дo 14:00 

чaсoвa у прoстoриjaмa  „Инфраструктура жeлeзницe Србиje“ aд – Сeктoр зa грађевинске 

послове, ЗОП Нови Сад, Деоница за занатске радове,  канцеларија Шефа деонице Нови Сад, 

ул. Корнелија Станковића бб, почев од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних 

набавки. Долазак је потребно најавити путем е-mail: veljko.tasic@srbrail.rs  

Копију овлашћења за лице које ће увид извршит је потребно послати путем факса: 011/362-

00-94 или путем е-mail:nabavka@infrazs.rs, а оригинал приликом увида у узорке. 

 

и гласи: 

 

Добра за позиције 24-28 је потребно израдити према техничком цртежу у прилогу: 

 

 

 

mailto:veljko.tasic@srbrail.rs
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Кључиви на поизицијама 24-28  морају бити ковани,  термички обрађени,  минимaлне 

тврдоће 40 HRC. 

Задња позициција на цртежу – ручни кључ (машински) Dz 55a се односи на позицију 28 из 

техничке спецификације. 

Узорци добара за позиције 22-26 из техничке спецификације мoгу сe дoбити нa увид, уз 

писмено овлашћење за лице које ће увид извршити,  свaкoг рaднoг дaнa oд 10:00 дo 14:00 

чaсoвa у прoстoриjaмa  „Инфраструктура жeлeзницe Србиje“ aд – Сeктoр зa грађевинске 

послове у Бeoгрaду, у улици Нeмaњинa 6, чeтврти спрaт, кaнцeлaриja 643 почев од 

03.07.2017. године. Долазак је потребно најавити путем е-mail: 

marko.damnjanovic@srbrail.rs  

Копију овлашћења за лице које ће увид извршити је потребно послати путем факса: 011/362-

00-94 или путем е-mail:nabavka@infrazs.rs, а оригинал приликом увида у узорке. 

 

4. На страни 8/61 Конкурсне документације, мења се текст тачке 3.2. Квалитет:  

Сва понуђена добра морају бити нова, неупотребљавана, у оригиналном фабричком 

паковању произвођача и у потпуности морају да задовољавају техничке захтеве из 

техничке спецификације.  

 

и гласи: 

 

Сва понуђана добра морају бити нова, неупотребљавана, у оригиналном фабричком 

паковању произвођача и у потпиности морају да задовољавају техничке захтеве из техничке 

спецификације. За добра која није могуће испоручити у оригиналном фабричком паковању, 

испорука мора бити извршена у паковању које ће штити добра приликом манипулације. 

  

 

5. На страни 20/61 Конкурсне документације, мења се текст тачке 7.11.6. Захтеви 

у погледу квалитета испоручених добара:  

Сва понуђена добра морају бити нова, неупотребљавана, у оригиналном фабричком 

паковању произвођача и у потпуности морају да задовољавају техничке захтеве из 

техничке спецификације.  

 

и гласи: 

 
Сва понуђана добра морају бити нова, неупотребљавана, у оригиналном фабричком паковању 

произвођача и у потпиности морају да задовољавају техничке захтеве из техничке 

спецификације. За добра која није могуће испоручити у оригиналном фабричком паковању, 

испорука мора бити извршена у паковању које ће штити добра приликом манипулације. 

 

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

 

Напомена:  

Измене и допуне чине саставни део конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 

алата, опреме и потрошног материјала за ситне машине за одржавање колосека, радне возове и 

радионоце, јавна набавка број 45/2017.  

Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном изменом и допуном 

конкурсне документације. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

mailto:marko.damnjanovic@srbrail.rs

