
 
 
 

  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 
,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д. 

 

 
 

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

 
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 
11000 Београд, Здравка Челара 14а 
Телефон: +381 11 3292 082 
Факс: +381 11 3292 143 
ЖАТ: 420 
e-mail: nabavka@infrazs.rs  
 
Број: 23/2016- 2483  
Датум: 28.11.2016. 

 

На основу  члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) и Упутства за сачињавање понуде, за јавну набавку мале вредности набавке 

резервних делова за радио-диспечерске уређаје, набавка бр. 79/2016,  

 издају  се 

 

Измене и допуне бр. 1  

 

I   У  поглављу V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ ; табела 5) ОПИС 

ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА ; 4. ставка РОК ИСПОРУКЕ (на стр.18), ниже наведени 

текст:  

 "_____дана од дана обостраног потписивања уговора  

                ( максимално до 20 дана ).“... 

 

 Мења се и  гласи:  

           "_____дана од дана обостраног потписивања уговора  

                ( максимално до 90 дана ).“... 

   
 

II  У  поглављу  XI -1 МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1, члан 5. - Паритет и рок испоруке 

 мења се рок за подношење понуда, (страна 34.) ниже наведени текст:  

 

 "Рок за испоруку добара не може бити дужи од 60 дана."... 

             

            Мења се и  гласи: 

 

            "Рок за испоруку добара не може бити дужи од 90 дана."... 

 

III  У  поглављу  XI -1 МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1, страна 38. ниже наведени текст:  

 за КУПЦА 

„Инфраструтура железнице Србије“, ад 

в.д. Генерални директор 

____________________________ 

Душан Гарибовић, дипл. ек 

            Мења се и  гласи: 

 

mailto:nabavka@infrazs.rs


 

 

 за КУПЦА 
„Инфраструтура железнице Србије“ ад 

по овлашћењу бр. 1/2016-1668 од 24.05.2016. године 

Заменик директора Сектора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

за набавке и централна стоваришта 

                                               __________________________________ 

                                                         Игор Вушковић, дипл. екон. 

 

IV       У  поглављу  XI -2 МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2, страна 49. ниже наведени текст:  

 за КУПЦА 

„Инфраструтура железнице Србије“, ад 

в.д. Генерални директор 

____________________________ 

Душан Гарибовић, дипл. ек 

            Мења се и  гласи: 

 

 за КУПЦА 
„Инфраструтура железнице Србије“ ад 

по овлашћењу бр. 1/2016-1668 од 24.05.2016. године 

Заменик директора Сектора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

за набавке и централна стоваришта 

                                               __________________________________ 

                                                         Игор Вушковић, дипл. екон. 

 

V   У  поглављу  XII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ,                      

тачка 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА,(страна 50.) 
 ниже наведени текст: 

              

             Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

             22.08.2016. год.  до  10:00  часова .  

 

             Мења се и  гласи: 

 

 

   Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

             07.12.2016. год.  до  12:00  часова .  

 

 

Прилог: 

Измењене странице из конкурсне документације- стр.18,34,38,49 

 

 

Остали део конкурсне документације за предметну јавну набавку остаје непромењен. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА 

Укупна цена без ПДВ-а  
 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

Рок и начин плаћања У року од 45 дана од дана пријема рачуна о 

испорученој роби 

Рок испоруке 
_____дана од дана обостраног потписивања уговора  

( максимално до 90 дана ) 

Гаранција  
_____месеци од пријема  

( минимално 12 месеци ) 

Рок важења понуде 

 

90 дана од дана отварања понуде 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

__________________________   ________________________________ 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 

може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 

оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде 

за сваку партију посебно. 
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2 
Звучник за за локомотивски радио-

диспечерски уређај (комплет) компл.  

 

и прихваћеној понуди Продавца бр. ____  од _________која је саставни део овог уговора.  

 

*Продавац у колону „Понуђено добро“ уписује тачан назив добра и произвођача добра које 

нуди. 

 

Цене 

Члан 2. 

Уговорене цене су: 

 

Ред. 

бр. 
Врста добра 

јединица 

мере 
количина Јед. цена без ПДВ-а 

1 

MTK за локомотивски радио-

диспечерски уређај са улошцима 

микрофона и слушалице (комплет) 

компл. 10  

2 
Звучник за за локомотивски радио-

диспечерски уређај (комплет) 
компл. 10  

 

Вредност Уговора 

Члан 3. 

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи:  ____________________ 

(словима:__________________________________________________) 
 

ПДВ (20%) износи: ___________________ 

(словима:__________________________________________________) 
 

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи: _____________________ 

(словима:__________________________________________________).  
 

 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

Наручилац ће плаћање вршити на основу достављеног рачуна за испоручене РЕЗЕРВНИ 

ДЕЛОВИ ЗА РАДИО - ДИСПЕЧЕРСКЕ УРЕЂАЈЕ на текући рачун Продавца бр. 

______________ са матичним бројем _________________. 
 

Начин плаћања је: вирмански, одложено, 45 дана од дана испостављања  рачуна. 
 

 

Паритет и рок испоруке 

Члан 5. 

 

Испорука предметних добара вршиће се у  магацину Tопчидер, Пионирска 6. 

Рок за испоруку добара не може бити дужи од 90 дана. 
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Измена и допуна Уговора 

Члан 16.  

Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, сагласношћу 

уговорних страна. 

Изузетно става 1. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико 

продавац не испоручи средства у уговореном року, као ни у накнадном року који му 

Наручилац одреди. 
 

 

Остале одредбе 

Члан 17.  

За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим односима. 

Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања а примењује се даном издавања 

бланко соло менице за добро извршење посла 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених страна 

припада по 3 (три) примерка. 

 

                 за ПРОДАВЦА 

 

 

 

 

           

 

 

             

 

 

за КУПЦА 

      „Инфраструтура железнице Србије“ ад 

        по овлашћењу бр. 1/2016-1668 од 24.05.2016. 

године 

Заменик директора Сектора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

за набавке и централна стоваришта 

                                           

____________________________ 

          Игор Вушковић, дипл. екон. 

 

 

 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке. 
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Измена и допуна Уговора 

Члан 16.  

Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, сагласношћу 

уговорних страна. 

Изузетно става 1. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико 

продавац не испоручи средства у уговореном року, као ни у накнадном року који му 

Наручилац одреди. 
 

 

Остале одредбе 

Члан 17.  

За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим односима. 

Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања а примењује се даном издавања 

бланко соло менице за добро извршење посла 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених страна 

припада по 3 (три) примерка. 

 

                 за ПРОДАВЦА 

 

 

 

 

           

 

 

             

 

 

за КУПЦА 

„Инфраструтура железнице Србије“ ад 

по овлашћењу бр. 1/2016-1668 од 24.05.2016. 

године 

Заменик директора Сектора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

за набавке и централна стоваришта 

                                               

____________________________ 

              Игор Вушковић, дипл. екон. 

 

 

 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке. 

 

 

 


	izmene i dopune br 1 sa prilog
	79-18
	79-34
	79-38
	79-49

