
 
 
 

  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“  
 

 
 

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

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 
11000 Београд, Немањина 6 
nabavke.infra@srbrail.rs 
Број: 24/2019 – 1565 
Датум: 24.06.2019.године 
 
ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку железничких 
прагова, по партијама јавна набавка број 38/2019 
 
На страни 2 од 101 Конкурсне документације стоји: 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 38/2019 је набавка железничких прагова, по партијама и то: 
Партија 1: Бетонски прагови Б-70 у количини  40.000 комада – место испоруке – 20.000 
комада - Железничка станица Крагујевац; 20.000 комада – место испоруке – Железничка 
станица Кумане 
 
На страни 2 од 101 Конкурсне документације мења се и треба да стоји: 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 38/2019 је набавка железничких прагова, по партијама и то: 
Партија 1: Бетонски прагови Б-70 у количини  40.540 комада – место испоруке – 20.000 
комада - Железничка станица Крагујевац; 20.450 комада – место испоруке – Железничка 
станица Кумане 
 
На страни 6 од 101 Конкурсне документације стоји: 

 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 38/2019 је набавка железничких прагова, по партијама и то: 
Партија 1: Бетонски прагови Б-70 у количини  40.000 комада – место испоруке – 20.000 
комада - Железничка станица Крагујевац; 20.000 комада – место испоруке – Железничка 
станица Кумане 
 
2. Партије 
Набавка је обликована по партијама: 
Партија 1: Бетонски прагови Б-70 у количини  40.000 комада – место испоруке – 20.000 
комада - Железничка станица Крагујевац; 20.000 комада – место испоруке – Железничка 
станица Кумане 
 
 
На страни 6 од 101 Конкурсне документације мења се и треба да стоји: 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 38/2019 је набавка железничких прагова, по партијама и то: 
Партија 1: Бетонски прагови Б-70 у количини  40.540 комада – место испоруке – 20.000 
комада - Железничка станица Крагујевац; 20.450 комада – место испоруке – Железничка 
станица Кумане 
 
2. Партије 
Набавка је обликована по партијама: 
Предмет јавне набавке бр. 38/2019 је набавка железничких прагова, по партијама и то: 



 

 

Партија 1: Бетонски прагови Б-70 у количини  40.540 комада – место испоруке – 20.000 
комада - Железничка станица Крагујевац; 20.450 комада – место испоруке – Железничка 
станица Кумане 
 
На страни 7 од 101 Конкурсне документације стоји: 
 

Врста, опис и количина добара које су предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке су добра обликована по партијама: 

Партија 1. 

 р. 
бр. 

Назив Ј.М. Количина 

1  Бетонски праг Б-70 комад 40.000 

 
 
На страни 7 од 101 Конкурсне документације мења се и треба да стоји: 

 

Предмет јавне набавке су добра обликована по партијама: 

Партија 1. 

 р. 
бр. 

Назив Ј.М. Количина 

1  Бетонски праг Б-70 комад 40.540 

 
На страни 14 од 101 Конкурсне документације стоји: 

МЕСТО ИСПОРУКЕ: 20.000 комада - Железничка станица Крагујевац;  
      20.000 комада - Железничка станица Кумане 
 
 
На страни 14 од 101 Конкурсне документације мења се и треба да стоји: 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: 20.000 комада - Железничка станица Крагујевац;  
      20.540 комада - Железничка станица Кумане 
 
На страни 37 од 101 Конкурсне документације стоји: 

6.11.4.Захтев у погледу места испоруке 
Партија 1: Бетонски прагови Б-70 у количини  40.000 комада – место испоруке – 20.000 
комада - Железничка станица Крагујевац; 20.000 комада – место испоруке – Железничка 
станица Кумане 
 
На страни 37 од 101 Конкурсне документације мења се и треба да стоји: 
6.11.4.Захтев у погледу места испоруке 
Партија 1: Бетонски прагови Б-70 у количини  40.540 комада – место испоруке – 20.000 
комада - Железничка станица Крагујевац; 20.450 комада – место испоруке – Железничка 
станица Кумане 
 
На страни 53 од 101 Конкурсне документације стоји: 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – бетонски прагови Б-70 у количини од 40.000 комада  
 

 
Укупна цена, РСД  без 
ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена, РСД  са 

 



 

 

ПДВ-ом 
 

 
Рок и начин плаћања 
 

вирмански, у року од 45 дана од 
дана испостављања рачуна о 
извршеној испоруци 

 
Рок испоруке 
 

__________________________  
(не дуже од 90 дана од дана 
потписивања уговора) 

Место испоруке: 

20.000 комада - Железничка станица 
Крагујевац;  
20.000 комада - Железничка станица 
Кумане 

Гарантни рок 

___________ година од дана 
испоруке за бетонске прагове 
___________ месеци од дана 
испоруке за причврсни прибор 
 

 
Рок важења понуде 
 

_____ дана од дана отварања 
понуда 

Напомена  

 
   
 

Датум 
 

__________________ 
М. П. 

Понуђач 
 

________________________ 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На страни 53 од 101 Конкурсне документације мења се и треба да стоји: 



 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – бетонски прагови Б-70 у количини од 54.000 комада  

 
Укупна цена, РСД  без 
ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена, РСД  са 
ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

вирмански, у року од 45 дана од 
дана испостављања рачуна о 
извршеној испоруци 

 
Рок испоруке 
 

__________________________  
(не дуже од 90 дана од дана 
потписивања уговора) 

Место испоруке: 

20.000 комада - Железничка станица 
Крагујевац;  
20.540 комада - Железничка станица 
Кумане 

Гарантни рок 

___________ година од дана 
испоруке за бетонске прагове 
___________ месеци од дана 
испоруке за причврсни прибор 
 

 
Рок важења понуде 
 

_____ дана од дана отварања 
понуда 

Напомена  

 
   
 

Датум 
 

__________________ 
М. П. 

Понуђач 
 

________________________ 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

На страни 57 од 101 Конкурсне документације стоји: 

Партија 1. (Образац 2)  
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Предмет ЈН 
Количина 

комад 
Једин. цена 
без ПДВ-а 

Једин. цена 
са ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а 

Укупна цена са  
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

1 
Бетонски праг Б-
70 

40.000     

Укупно:   

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

 у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

 у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и 
то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са 
траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену 
предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет 
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у 
колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 
укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На страни 53 од 101 Конкурсне документације мења се и треба да стоји: 



 

 

Партија 1. (Образац 2)  
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Предмет ЈН 
Количина 

комад 
Једин. цена 
без ПДВ-а 

Једин. цена 
са ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а 

Укупна цена са  
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

1 
Бетонски праг Б-
70 

40.540     

Укупно:   

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

 у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

 у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и 
то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са 
траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену 
предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет 
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у 
колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 
укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

На страни 76 од 101 Конкурсне документације стоји: 
Предмет Уговора 
Члан 1. 
Овим уговором утврђују се права и обавезе Купца и Продавца по основу купопродаје 
40.000 комада бетонских прагова Б-70. 
 
На страни 76 од 101 Конкурсне документације мења се и треба да стоји: 
Предмет Уговора 
Члан 1. 
Овим уговором утврђују се права и обавезе Купца и Продавца по основу купопродаје 
40.540 комада бетонских прагова Б-70. 
 
На страни 77 од 101 Конкурсне документације стоји: 
Место испоруке 
Члан 3. 
Предметна добра ће бити испоручена у 20.000 комада - Железничка станица Крагујевац; 
20.000 комада - Железничка станица Кумане 
 
На страни 77 од 101 Конкурсне документације мења се и треба да стоји: 
Предметна добра ће бити испоручена у 20.000 комада - Железничка станица Крагујевац; 
20.540 комада - Железничка станица Кумане 
 
На страни 81 од 101 Конкурсне документације стоји: 
Прилог 1. Уговора 
 

Врста, опис и количина добара које су предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке су добра обликована по партијама: 

Партија 1. 

 р. 
бр. 

Назив Ј.М. Количина 

1  Бетонски праг Б-70 комад 40.000 

 
На страни 81 од 101 Конкурсне документације мења се и треба да стоји: 
Прилог 1. Уговора 
 

Врста, опис и количина добара које су предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке су добра обликована по партијама: 

Партија 1. 

 р. 
бр. 

Назив Ј.М. Количина 

1  Бетонски праг Б-70 комад 40.540 

 
На страни 88 од 101 Конкурсне документације стоји: 

МЕСТО ИСПОРУКЕ: 20.000 комада - Железничка станица Крагујевац;  
      20.000 комада - Железничка станица Кумане 
 
На страни 88 од 101 Конкурсне документације мења се и треба да стоји: 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: 20.000 комада - Железничка станица Крагујевац;  
      20.540 комада - Железничка станица Кумане 
 

Комисија за јавну набавку 38/2019 
 


