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Датум: 20.04.2017. 

 
 

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку 
мале вредности машина, резервних делова и материјала за кошење растиња 
набавка бр. 5/2017 
 
 
Измена и допуна 1: На страни 8/66 конкурсне документације, у Техничке 
карактеристике (спецификације), стоји: 
 

Партија 1. Табела број 1: Опис и количина професионалне моторне тестере и моторни 

тримери са пратећим резерним деловима и потрошним материјалом дате су у 

наредној табели: 

р.бр. назив добра опис добра 
јед. 

мер. 
Кол. 

1 
Професионалне 

моторне тестере 

минималне снаге 4КS 

запремина цилиндра од 55 до 57cm
3
 

максимална тежина (без мача и ланаца) је 5,6kg 

дужина мача минимум 46cm 

ком 27 

2 

Професионални 

моторни 

тримери 

минималне снаге 2,8КS 

мимимална запремина цилиндра 44cm
3
 

запремина резервоара минимум 1,5 литара 

максимална тежина је 8,5kg 

дужина мача минимум 46cm 

ком 30 

3 Резервни ланац за понунуђену  професионалну моторну тестеру ком 27 

4 
Сечиво 

(трокраки нож) 
за понуђени професионални моторни тример ком 30 

5 Најлон 

за понуђени професионални моторни тример 

минималне дебљине 3mm у дужини од 233m у 

једном паковању 

пак 30 

6 
Резервна глава 

са најлоном 
за понуђени професионални моторни тример ком 30 

7 
Маст за 

подмазивање 
за понуђени професионални моторни тример ком 30 
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  Брише се, тако да сада гласи: 

Партија 1. Табела број 1: Опис и количина професионалне моторне тестере и моторни 

тримери са пратећим резерним деловима и потрошним материјалом дате су у 

наредној табели: 

р.бр. назив добра опис добра 
јед. 

мер. 
Кол. 

1 
Професионалне 

моторне тестере 

минималне снаге 4КS 

запремина цилиндра од 55 до 57cm
3
 

максимална тежина (без мача и ланаца) је 5,6kg 

дужина мача минимум 46cm 

ком 27 

2 

Професионални 

моторни 

тримери 

минималне снаге 2,8КS 

мимимална запремина цилиндра 44cm
3
 

запремина резервоара минимум 1,5 литара 

максимална тежина је 8,5kg 

 

ком 30 

3 Резервни ланац за понунуђену  професионалну моторну тестеру ком 27 

4 
Сечиво 

(трокраки нож) 
за понуђени професионални моторни тример ком 30 

5 Најлон 

за понуђени професионални моторни тример 

минималне дебљине 3mm у дужини од 233m у 

једном паковању 

пак 30 

6 
Резервна глава 

са најлоном 
за понуђени професионални моторни тример ком 30 

7 
Маст за 

подмазивање 
за понуђени професионални моторни тример ком 30 

 

 
Измена и допуна 2: На страни 8/66 конкурсне документације, у ПРИЛОГ 1     

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, стоји: 
 

р.бр. назив добра опис добра 
јед. 

мер. 
колич. 

1 
Професионалне 

моторне тестере 

минималне снаге 4КS 

запремина цилиндра од 55 до 57cm
3
 

максимална тежина (без мача и ланаца) је 5,6kg 

дужина мача минимум 46cm 

ком 27 

2 

Професионални 

моторни 

тримери 

минималне снаге 2,8КS 

мимимална запремина цилиндра 44cm
3
 

запремина резервоара минимум 1,5 литара 

максимална тежина је 8,5kg 

дужина мача минимум 46cm 

ком 30 

3 Резервни ланац за понунуђену  професионалну моторну тестеру ком 27 

4 
Сечиво 

(трокраки нож) 
за понуђени професионални моторни тример ком 30 

5 Најлон 

за понуђени професионални моторни тример 

минималне дебљине 3mm у дужини од 233m у 

једном паковању 

пак 30 

6 
Резервна глава са 

најлоном 
за понуђени професионални моторни тример ком 30 

7 
Маст за 

подмазивање 
за понуђени професионални моторни тример ком 30 
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  Брише се, тако да сада гласи: 

ПРИЛОГ 1     ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

р.бр. назив добра опис добра 
јед. 

мер. 
колич. 

1 
Професионалне 

моторне тестере 

минималне снаге 4КS 

запремина цилиндра од 55 до 57cm
3
 

максимална тежина (без мача и ланаца) је 5,6kg 

дужина мача минимум 46cm 

ком 27 

2 

Професионални 

моторни 

тримери 

минималне снаге 2,8КS 

мимимална запремина цилиндра 44cm
3
 

запремина резервоара минимум 1,5 литара 

максимална тежина је 8,5kg 

 

ком 30 

3 Резервни ланац за понунуђену  професионалну моторну тестеру ком 27 

4 
Сечиво 

(трокраки нож) 
за понуђени професионални моторни тример ком 30 

5 Најлон 

за понуђени професионални моторни тример 

минималне дебљине 3mm у дужини од 233m у 

једном паковању 

пак 30 

6 
Резервна глава са 

најлоном 
за понуђени професионални моторни тример ком 30 

7 
Маст за 

подмазивање 
за понуђени професионални моторни тример ком 30 

 
Измена и допуна 3: На страни 4/66 конкурсне документације, у Одељку  
7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде 
стоји: 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
најкасније дана 26.04.2017. године до 11:00 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. 
 
Брише се, тако да сада гласи: 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
најкасније дана 27.04.2017. године до 11:00 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. 
 
Измена и допуна 4: На страни 5/66 конкурсне документације, у Одељку  
8. Место, време и начин отварања 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 
26.04.2017. године са почетком у 12:00 часова, у просторијама Наручиоца, 
"Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија 
број 394, I спрат.  
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Брише се, тако да сада гласи: 
8. Место, време и начин отварања 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 
27.04.2017. године са почетком у 12:00 часова, у просторијама Наручиоца, 
"Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија 
број 394, I спрат.  

 
 

Комисија за јавну набавку 
 


