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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1  
 

Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добра -  
пластичне везице и фибери 

набавка бр. 60/19 
 
Измена и допуна 1: На страни 5.  конкурсне документације, стоји: 

Рок за подношење понуда је 21.11.2019. год. до 11,00 часова, без обзира на који 
начин се понуде достављају. Понуда која је поднета по истеку наведеног датума и 
сата сматраће се неблаговременом и наручилац ће је, по окончању поступка 
отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета 
неблаговремено. Незатворена понуда неће се разматрати и биће враћена понуђачу 
на исти начин као и неблаговремена понуда. 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. По истеку рока за подношење понуда 
понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. Било би пожељно да сва 
документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу 
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 
Неблаговремене, и незатворене понуде неће бити размотрене. Комисија наручиоца 
ће разматрати само прихватљиве понуде.  

7. Време и место отварања понуда 
Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за 
подношење понуда, односно дана 21.11.2019. год. у 12,00 часова и то на адреси 
Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, ул. Немањина 
бр.6, канцеларија 101. Оверено и потписано пуномоћје за овлашћеног представника 
понуђача за присуствовање отварању понуде доставља се уз понуду (као посебно 
писмено) или се предаје Комисији за јавну набавку најкасније на отварању понуда. 
Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на 
увид личну карту и извод из Агенције за привредне регистре (Комисија може и без 
достављања наведеног извода проверити тај податак на сајту Агенције за привредне 
регистре). 
 
  Брише се, тако да сада гласи: 
 

Рок за подношење понуда је 27.11.2019. год. до 11,00 часова, без обзира на који 
начин се понуде достављају. Понуда која је поднета по истеку наведеног датума и 
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сата сматраће се неблаговременом и наручилац ће је, по окончању поступка 
отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета 
неблаговремено. Незатворена понуда неће се разматрати и биће враћена понуђачу 
на исти начин као и неблаговремена понуда. 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. По истеку рока за подношење понуда 
понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. Било би пожељно да сва 
документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу 
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 
Неблаговремене, и незатворене понуде неће бити размотрене. Комисија наручиоца 
ће разматрати само прихватљиве понуде.  
 

7. Време и место отварања понуда 
Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за 
подношење понуда, односно дана 27.11.2019. год. у 12,00 часова и то на адреси 
Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, ул. Немањина 
бр.6, канцеларија 101. Оверено и потписано пуномоћје за овлашћеног представника 
понуђача за присуствовање отварању понуде доставља се уз понуду (као посебно 
писмено) или се предаје Комисији за јавну набавку најкасније на отварању понуда. 
Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на 
увид личну карту и извод из Агенције за привредне регистре (Комисија може и без 
достављања наведеног извода проверити тај податак на сајту Агенције за привредне 
регистре). 
 
 
Измена и допуна 2: На страни 32. конкурсне документације, стоји: 

 
 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 21.11.2019. год. до 11,00 часова .  
 
 
 

 Брише се, тако да сада гласи: 
 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 27.11.2019. год. до 11,00 часова .  
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