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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 
11000 Београд, Немањина 6 
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Број:17/2017-760 
Датум: 18.05.2017. 
 

ПРЕДМЕТ: Измена бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку услуге 
одржавања друмских возила, у отвореном поступку, набавка број 7/2017 
 
 
Измена 1: На страни 286/293 конкурсне документације, у Одељку 5. „НАЧИН 
ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ“, стоји: 
 

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: „Инфраструктура 
железнице Србије“ а. д., 11000 Београд, Здравка Челара 14а, соба 19   са 
назнаком: 
 

„Измена понуде за јавну набавку набавку услуге одржавања друмских возила, 
за партију/е_____ набавка број 7/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или 
 

„Допуна понуде за јавну набавку набавку услуге одржавања друмских возила, 
за партију/е_____ набавка број 7/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или 
 

„Опозив понуде за јавну набавку набавку услуге одржавања друмских возила, 
за партију/е_____ набавка број 7/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или 
 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку набавку услуге одржавања 
друмских возила, за партију/е_____  набавка број 7/2017- 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. 
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Брише се, тако да сада гласи: 
  

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: „Инфраструктура 
железнице Србије“ а. д., 11000 Београд, Немањина 6, соба 391, I спрат,   са 
назнаком: 
 

„Измена понуде за јавну набавку услуге одржавања друмских возила, у 
отвореном поступку по партијама, за партију/е_____, набавка број 7/2017- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге одржавања друмских возила, у 
отвореном поступку по партијама, за партију/е_____, набавка број 7/2017- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге одржавања друмских возила, у 
отвореном поступку по партијама, за партију/е_____, набавка број 7/2017- НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге одржавања друмских возила, 
у отвореном поступку по партијама, за партију/е_____, набавка број 7/2017- 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. 
 
Измена 2: На страни 291/293 конкурсне документације, у Одељку 13. „ДОДАТНЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ“, 
стоји: 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 
„Инфраструктура железнице Србије“ ад, 11000 Београд, електронске поште на e-mail 
nabavka@infrazs.rs или факсом на број 011/3292143, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
 
Брише се, тако да сада гласи: 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 
„Инфраструктура железнице Србије“ ад, 11000 Београд, електронске поште на e-mail 
nabavka@infrazs.rs или факсом на број 011/3620094, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
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Измена 3: На страни 292/293 конкурсне документације, у Одељку 16. „НАЧИН И 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА“ , стоји: 
 

...Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail nabavka@infra.zs, факсом на број 011/3292143 или препорученом 
пошиљком са повратницом... 
 
Брише се, тако да сада гласи: 
 

...Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail nabavka@infra.zs, факсом на број 011/3620094 или препорученом 
пошиљком са повратницом... 
 

 
 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 


