
 
 
 

  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 

11000 Београд, Немањина 6 

Телефон: +381 11 3618 437 

Е-маил: nabavke.infra@srbrail.rs 

 

 
Број: 24/2018-370 

Датум: 09.02.2018 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ  

набавка  број 193/2017 

 

1. Наручилац 

„Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, са седиштем у улици Немањина 6 (у даљем 

тексту: наручилац), позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду у складу 

са Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и овом конкурсном документацијом. 

 

2. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 193/2017 je набавка резерве напајања и батерије за потребе 

комуникационих чворова интернет мреже ИЖС, према техничким условима који су саставни 

део ове конкурсне документације. 

ОРН: 31682510 – системи за резервно напајање. 

 

Назив наручиоца: Акционарско друштво за управљање јавном железничком 

инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије", Београд  

 

Адреса наручиоца: Немањина број 6, 11000 Београд 

 

Интернет страница наручиоца: www.infrazs.rs 

 

Врста Наручиоца: Државна својина - акционарско друштво 

 

Врста поступка јавне набавке: мала вредност 

 

Продужење рока за подношење: Понуда 
 

Врста предмета: Набавка добара 

 

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 9-02.2018. године 

 

Разлог за продужење рока: Члан 63. став 5. Закона о јавним набавкама - измена конкурсне 

документације  

Време и место подношења понуда (нови рок): 19.02.2018. године до 10:00 часова,  без обзира 

на начин подношења и то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за 

набавке и централна стоваришта, Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија. 

 



 

 

Време и место отварања понуда: 19.02.2018. године у 11:00 часова у просторијама 

наручиоца, "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за набавке и централна 

стоваришта, канцеларија бр. 349, I спрат, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република 

Србија.. 

 

Служба за контакт:  

Сектор за набавке и централна стоваришта: 

- факс: +381 11 3618437 

- е-mail: nabavkе.infra@srbrail.rs  

радним даном од 10-14 часова. 

 

 


