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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: 17/2017-2650 

Датум: 11.09.2017. 
 
 

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  КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 94/2017 

 

1. У наслову Позива за подношење понуда, због техничке грешке, мења се број 

јавне набавке:  

Јавна набавка број 93/2017 
 

и гласи: 
 

Јавна нбавка број 94/2017 

 

2. У Позиву за подношење понуда и на страни 4/68 Конкурсне документације, у 

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

време за пондошење понуда: 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

најкасније дана 13.09.2017. 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. 
 

и гласи: 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

најкасније дана 15.09.2017. године до 10:30 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. 

 

3. У Позиву за подношење понуда и на страни 4/68 Конкурсне документације, у 

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

време за достављање узорака: 

 

Саставни део понуде су узорци који се достављају најкасније до 13:30 часова, 

задњег дана одређеног за предају понуда, на адресу: "Инфраструктура железнице 

Србије" ад - Сектор за набавке и централна стоваришта, 391, I спрат, ул. Немањина бр. 

6, 11000 Београд, Република Србија. 
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и гласи: 
 

Саставни део понуде су узорци који се достављају најкасније до 10:30 часова, 

задњег дана одређеног за предају понуда, на адресу: "Инфраструктура железнице 

Србије" ад - Сектор за набавке и централна стоваришта, 391, I спрат, ул. Немањина бр. 

6, 11000 Београд, Република Србија. 

 

4. У Позиву за подношење понуда и на страни 5/68 Конкурсне документације, у 

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

отварање понуда: 
 

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

13.09.2017. 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.  
 

и гласи: 

 

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

15.09.2017. године са почетком у 11:00 часова, у просторијама Наручиоца, 

"Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија број 

391, I спрат.  
 

 

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

Напомена:  

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

канцеларијског материјала, јавна набавка број 94/2017.  

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 

 


