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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 

Број: 24/2019-4118 

Датум: 16.12.2019. 
 

 

Нaручилaц нa oснoву члaнa 63. стaв 1 Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa (Службeни глaсник РС 

брoj 124/2015, 14/2015 и 68/2015) врши: 
 

 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ бр. 2 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   

за јавну набавку услуге  дигитализације управљања одржавања инфраструктуре,  

у отвореном поступку, јавна набавка број 60/2019 
 

 

 

1. На страни 36/105 конкурсне документације, у тачки 3. KAДРОВСКИ 

КАПАЦИТЕТ, мења се: 

Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави следеће доказе: 

- за одговорне експерте приложити копију М обрасца или копију уговора о 

привремено повременим пословима, уговор о делу или други одговарајући доказ. 

- изјава понуђача  о образовним и професионалним квалификацијама лица која су 

одговорна за пружање конкретних услуга и листа пројеката у којима су учествовали, уз 

достављање потврде извршених услуга издатих од примаоца 

 

и гласи: 
 

Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави следеће доказе: 

- за одговорне експерте приложити копију М обрасца или копију уговора о 

привремено повременим пословима, уговор о делу или други одговарајући доказ. 

- изјава понуђача  о образовним и професионалним квалификацијама лица која су 

одговорна за пружање конкретних услуга и листа пројеката у којима су 

учествовали. 

 

2. На страни 3/105 конкурсне документације Начин подношења понуде и рок за 

подношење понуде, мења се: 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 

дана 10.01.2020. 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, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија – Главна 

писарница, канцеларија 102, приземље, улаз број III (улаз из Сарајевске). 

и гласи: 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 

дана 24.01.2020. 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, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република 

Србија – Главна писарница, канцеларија 102, приземље, улаз број III (улаз из 

Сарајевске). 

 

3. На страни 4/105 конкурсне документације Место, време и начин отварања понуда 
мења се: 

Отварање понуда је јавно и истом може присуствовати свако заинтересовано лице. 

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

10.01.2020. године са почетком у 13:00 часова, у просторијама Наручиоца, 

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

101, приземље, улаз број III (улаз из Сарајевске). 

 

и гласи: 

 

Отварање понуда је јавно и истом може присуствовати свако заинтересовано лице. 

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

24.01.2020. године са почетком у 13:00 часова, у просторијама Наручиоца, 

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

101, приземље, улаз број III (улаз из Сарајевске). 

 

 

4. На страни 2/3 позива за подношење понуда у делу Начин подношења понуде и рок 

за подношење понуде, мења се: 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније дана 

10.01.2020. 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, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија – Главна писарница, 

канцеларија 102, приземље, улаз број III (улаз из Сарајевске). 

 

и гласи: 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 

дана 24.01.2020. 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, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република 

Србија – Главна писарница, канцеларија 102, приземље, улаз број III (улаз из 

Сарајевске). 
 

 

5. На страни 2/3 позива за подношење понуда у делу Место, време и начин отварања 

понуда, мења се: 

Отварање понуда је јавно и истом може присуствовати свако заинтересовано лице. 

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

10.01.2020. године са почетком у 13:00 часова, у просторијама Наручиоца, 

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

101, приземље, улаз број III (улаз из Сарајевске). 

 

и гласи: 

 

Отварање понуда је јавно и истом може присуствовати свако заинтересовано лице. 

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

24.01.2020. године са почетком у 13:00 часова, у просторијама Наручиоца, 

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

101, приземље, улаз број III (улаз из Сарајевске). 

 



 

 

6. On page 2/3 of the Invitation to tender  under the section Tender submission method and 

deadline, the following changes are made: 
 

The Tender shall be deemed timely if received by the Employer not later than 10.01.2020 by 12:00 

(local time) regardless of the Tender submission method, at the following address: “Infrastruktura 

železnice Srbije” a.d. – Sektor za nabavke i centralna stovarišta, ul. Nemanjina br. 6, 11000 

Beograd, Republika Srbija – Glavna pisarnica, kancelarija 102, prizemlje, ulaz broj III (ulaz iz 

Sarajevske) – “Infrastructure of Serbian Railways” JSC – Department for Procurement and 

Central Warehousing, Nemanjina 6, 11 000 Belgrade, Republic of Serbia – Main Mailroom, office 

102, ground floor, entrance No III (entry from Sarajevska street). 

 

end read: 

 

The Tender shall be deemed timely if received by the Employer not later than 24.01.2020 by 12:00 

(local time) regardless of the Tender submission method, at the following address: “Infrastruktura 

železnice Srbije” a.d. – Sektor za nabavke i centralna stovarišta, ul. Nemanjina br. 6, 11000 

Beograd, Republika Srbija – Glavna pisarnica, kancelarija 102, prizemlje, ulaz broj III (ulaz iz 

Sarajevske) – “Infrastructure of Serbian Railways” JSC – Department for Procurement and 

Central Warehousing, Nemanjina 6, 11 000 Belgrade, Republic of Serbia – Main Mailroom, office 

102, ground floor, entrance No III (entry from Sarajevska street). 

 

7. On page 3/3 of the Invitation to tender  under the section Tender opening place, time and 

method:, the following changes are made: 
 

Opening of Tenders shall be public and may be attended by any interested party. 

Opening of Tenders shall be performed upon the expiry of deadline for submission of Tenders i.e. on 

10.01.2019, starting at 13.00, at the premises of the Employer, “Infrastructure of Serbian Railways” 

JSC, in  Belgrade, Nemanjina 6, office No 101, ground floor, entrance No III (entry from Sarajevska 

street). 

 

end read: 

 

Opening of Tenders shall be public and may be attended by any interested party. 

Opening of Tenders shall be performed upon the expiry of deadline for submission of Tenders i.e. on 

24.01.2020, starting at 13.00, at the premises of the Employer, “Infrastructure of Serbian Railways” 

JSC, in  Belgrade, Nemanjina 6, office No 101, ground floor, entrance No III (entry from Sarajevska 

street). 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 


