
 
 
 

  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД 
 

  

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

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Број: 24/2018-890 

Датум:  30 .04.2018. 

 

 

ПРЕДМЕТ : Измене и допуне бр. 2  конкурсне документације за јавну набавку број 

5/2018 – Услуге вештачења у поступку експропријације 

 
ОБАВЕШТАВАМО  све заинтерсоване  понуђаче да је Комисија за јавну набавку  број 5/2018 

на основу достављених захтева за додатним појашњењима предметне јавне набавке набавке 

још једном изанализирала објављену Конкурсну документацију  и дошла до закључка да је 

исту потребно изменити у следећем делу: 

 

 

1. Мења се образац структуре цене (Образац 2) – страна 35/62 конкурне 

документације - измењен образац се налази на следећој страни. 

 

2. На страни 4/62 конкурсне документације, стоји: 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 

дана 04.05.2018. 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. 134 – писарница у приземљу, ул. 

Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија. 
 

Мења се и гласи: 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 

дана 14.05.2018. 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. 134 – писарница у приземљу, ул. 

Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија. 
 

3. На страни 5/62 конкурсне документације, стоји: 

 

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

04.05.2018. године са почетком у 13:00 часова, у просторијама Наручиоца, 

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

349, I спрат.  
 

Мења се и гласи: 
 

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

14.05.2018. године са почетком у 13:00 часова, у просторијама Наручиоца, 

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

349, I спрат.  
 

 

 

 

 

 



 

 

(Образац 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
Услуге вештачења у поступку експропријације  

у отвореном поступку, јавна набавка број 5/2018 

 

Р.бр. Опис услуге јединица мере 

количина 

за 

поређење 

Јединична цена 

без ПДВ-а (РСД) 

Укупна цена без 

ПДВ-а (РСД) 

1 2 3 4 5 6 (4х5) 

1 

Попис, опис и процена 

тржишне вредности 

земљишта - израда 

стручног налаза 

РСД/кат.парц. 

(или захтеву) 
1     

РСД/м2 5000     

2 

Попис, опис и процена 

биљних засада, усева и 

дрвне масе - израда 

стручног налаза 

РСД/кат.парц. 

(или захтеву) 
1     

РСД/м2 5000     

3 

Попис, опис и процена 

вредности зиданих 

објеката (стамбених, 

пословних и помоћних) - 

израда стручног налаза 

РСД/м2 100     

4 

Попис, опис и процена 

вредности осталих 

помоћних објеката 

(дрвени, метални, 

монтажни), као и 

грађевинских припадака 

(ограде, канали, шахте и 

сл.) - израда стручног 

налаза 

РСД/позиција 100     

5 

Израда економско 

финансијских и 

нетипичних стручних 

налаза по потреби  

РСД/час 30     

Укупна понуђена вредност у РСД без ПДВ-а   

ПДВ (20%)   

Укупна понуђена вредност у РСД са ПДВ-ом   

 

Укупна понуђена  вредност  у РСД без ПДВ-а: 
 

ПДВ (20%): 
 

Укупна понуђена  вредносту  у РСД са ПДВ-ом 
 

 

Напомена: У случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене. Јединична цена садржи све 
основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији предметне 

јавне набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручоца. Образац оверава и потписује овлашћено тј. 

одговорно лице. 

 

 

 

Конкурсна документација у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за 

ЈН бр. 5/2018 
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