
 
 
 

  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 - 755 
Датум: 22.03.2019.године 
 
ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку материјала и 
делова за изгрању железничких колосека јавна набавка број 7/2019 
 
На страни 3/128 стоји: 

32 Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове 
лева и десна 

комад 2 

33 Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове 
лева и десна 

комад 2 

 
Мења се и треба да стоји: 

32 Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове 
лева  

комад 2 

33 Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове 
десна 

комад 2 

 
На страни 7/128 стоји: 

32 Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове 
лева и десна 

комад 2 

33 Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове 
лева и десна 

комад 2 

 
Мења се и треба да стоји: 

32 Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове 
лева  

комад 2 

33 Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове 
десна 

комад 2 

 
На страни 9/128 стоји: 

32 Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове 
лева и десна 

комад 2 

33 Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове 
лева и десна 

комад 2 

 
Мења се и треба да стоји: 

32 Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове 
лева  

комад 2 

33 Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове 
десна 

комад 2 

 
На страни 16/128 стоји: 
Место испоруке: Железничка станица Крагујевац 
 
Мења се и треба да стоји: 
Место испоруке: Железничка станица Ниш 
 



 

 

На страни 23/128 стоји: 
Начин и место испоруке добара 
Испорука предметних добара: Железничка станица Ниш 
 
Мења се и треба да стоји: 
Начин и место испоруке добара 
Испорука предметних добара: магацин “Инфраструктуре железнице Србије” ад у Батајници 
 
На страни 24/128 стоји: 
Техничке карактеристике, квалитет - позиција у табели 32 и 33 
 
за испоруку скретница 49Е1-R200-6° лева и десна са храстовим праговима 
 
Мења се и треба да стоји: 
Техничке карактеристике, квалитет - позиција у табели 32 и 33 
 
за испоруку скретница 49Е1-R300-6° лева и десна са храстовим праговима 
 
 
На страни 68/128 стоји: 

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) 

Везица ДЖ -2 за шину тип 49 4.300     

Везица ДЖ -2 за шину тип 60 2.850     

Ребраста подложна плочица тип 49 за 
дрвени праг 1:20 ДЖ-6 35.750 

    

Подложна плоча ребраста 
заједничка за дрвени праг за шину 
тип 49 за путне прелазе 

5.710 
    

Причврсна плочица ДЖ-8в 143.420     

Причврсни вијак ДЖ-11 са 

навртком 
100.100 

    

Тирфон са равном належном 

главом 150mm ДЖ-12 
43.000 

    

Тирфон са равном належном 

главом 160mm ДЖ-12 
43.000 

    

Тирфон са равном належном 

главом 180mm ДЖ-12 
28.600 

    

Двоструко еластична прстенаста 

подлошка ДЖ-70 
431.000 

    

Справа против бочног померања 
прагова – за дрвене прагове 5.750 

    

Справа против бочног померања 
прагова – за бетонске прагове 8.150 

    

Справа против путовања шина С49 
8.350 

    

Справа против путовања шина UIC60 
1.450 

    

Шина 49Е1 L=120m тона     

 3.964,00 

 

    

АТ порција 49Е1 Комплет     

 1080     

АТ порција 60Е1 Комплет     

 240     



 

 

Дуготрајни реакциони лонац 80     

Изолован састав тип Л за шину тип 49 

L= 2.80 m 
20 

    

Изолован састав тип Л за шину тип 49 

L= 3.20 m 
20 

    

Изолован састав тип Л за шину тип 49 

L= 3.60 m 
20 

    

Изолован састав тип Л за шину тип 49

 L= 4.00 m 
20 

    

Изолован састав тип Л за шину тип 49

 L= 4.20 m 
30 

    

Изолован састав тип Л за шину тип 49

 L= 4.40 m 
20 

    

Изолован састав тип Л за шину тип 49

 L= 4.80 m 
20 

    

Изолован састав тип Л за шину тип 60

 L=2,80m 
10 

    

Изолован састав тип Л за шину тип 60

 L= 4.00 m 
10 

    

Изолован састав тип Л за шину тип 60

 L= 4,40 m 
10 

    

Двоструки Изолован састав тип Л за 

шину тип 60 L=10,40 m 
10 

    

Изолован састав тип М за шину тип 49 200     

Изолован састав тип М за шину тип 60 200     

Скретница 49 R 200-6 монтирана на 

дрвене прагове лева и десна 
2     

Скретница 49 R 200-6 монтирана на 

дрвене прагове лева и десна 
2     

Пластична везица за шину тип 49 415     

Пластична везица за шину тип 60 249     

Међушинска изолација за шину тип 49 400     

Meђушинска изолација за шину тип 60 240     

Гумена подлошка за постављање 

испод шине 49E1, за ребрасту 

подложну плочу JŽS G1.101 

400 
    

Гумена подлошка за постављање 

испод шине 49E1, за ребрасту 

подложну плочу JŽS G1.055 

240 
    

Гумена подлошка за постављање 

испод шине 60E1, за ребрасту 

подложну плочу JŽS G1.111  

73.650 
    

УКУПНО:   

Датум: М.П. Потпис понуђача 

 
  

 

Уп утс тво з а поп уњ а ва њ е обрас ца с тр ук т уре це не :  
 

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. 

 

Мења се и треба да стоји: 



 

 

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) 

Везица ДЖ -2 за шину тип 49 4.300     

Везица ДЖ -2 за шину тип 60 2.850     

Ребраста подложна плочица тип 
49 за дрвени праг 1:20 ДЖ-6 

35.750 
    

Подложна плоча ребраста 
заједничка за дрвени праг за 
шину тип 49 за путне прелазе 

5.710 

    

Причврсна плочица ДЖ-8в 143.420     

Причврсни вијак ДЖ-11 са 
навртком 

100.100 
    

Тирфон са равном належном 
главом 150mm ДЖ-12 

43.000 
    

Тирфон са равном належном 
главом 160mm ДЖ-12 

43.000 
    

Тирфон са равном належном 
главом 180mm ДЖ-12 

28.600 
    

Двоструко еластична прстенаста 
подлошка ДЖ-70 

431.000 
    

Справа против бочног померања 
прагова – за дрвене прагове 

5.750 
    

Справа против бочног померања 
прагова – за бетонске прагове 

8.150 
    

Справа против путовања шина 
С49 

8.350 
    

Справа против путовања шина 
UIC60 

1.450 
    

Шина 49Е1 L=120m 
тона     

3.964,00 

 

    

АТ порција 49Е1 
Комплет     

1080     

АТ порција 60Е1 
Комплет     

240     

Дуготрајни реакциони лонац 80     

Изолован састав тип Л за шину 
тип 49 L= 2.80 m 

20 
    

Изолован састав тип Л за шину 
тип 49 L= 3.20 m 

20 
    

Изолован састав тип Л за шину 
тип 49 L= 3.60 m 

20 
    

Изолован састав тип Л за шину 
тип 49 L= 4.00 m 

20 
    

Изолован састав тип Л за шину 
тип 49 L= 4.20 m 

30 
    

Изолован састав тип Л за шину 
тип 49 L= 4.40 m 

20 
    

Изолован састав тип Л за шину 
тип 49 L= 4.80 m 

20 
    

Изолован састав тип Л за шину 
тип 60 L=2,80m 

10 
    

Изолован састав тип Л за шину 
тип 60 L= 4.00 m 

10 
    



 

 

Изолован састав тип Л за шину 
тип 60 L= 4,40 m 

10 
    

Двоструки Изолован састав тип 
Л за шину тип 60 L=10,40 m 

10 
    

Изолован састав тип М за 
шину тип 49 

200     

Изолован састав тип М за 
шину тип 60 

200     

Скретница 49 R 300-6 
монтирана на дрвене прагове 
лева  

2     

Скретница 49 R 300-6 
монтирана на дрвене прагове 
десна 

2     

Пластична везица за шину тип 
49 

400     

Пластична везица за шину тип 
60 

240     

Међушинска изолација за шину 
тип 49 

400     

Meђушинска изолација за шину 
тип 60 

240     

Гумена подлошка за 
постављање испод шине 49E1, 
за ребрасту подложну плочу 
JŽS G1.101 

73.650 

    

Гумена подлошка за 
постављање испод шине 49E1, 
за ребрасту подложну плочу 
JŽS G1.055 

15.500 

    

Гумена подлошка за 
постављање испод шине 60E1, 
за ребрасту подложну плочу 
JŽS G1.111  

7.800 

    

УКУПНО: 
  

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

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. 

 

 
 
 
 



 

 

На страни 100/128 стоји: 

32 Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове 
лева и десна 

комад 2 

33 Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове 
лева и десна 

комад 2 

 
Мења се и треба да стоји: 

32 Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове 
лева  

комад 2 

33 Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове 
десна 

комад 2 

 
 
На страни 100/128 стоји: 

32 Скретница 49 R 200-6 монтирана на дрвене прагове 
лева и десна 

комад 2 

33 Скретница 49 R 200-6 монтирана на дрвене прагове 
лева и десна 

комад 2 

 
Мења се и треба да стоји: 

32 Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове 
лева  

комад 2 

33 Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове 
десна 

комад 2 

 
На страни 101/128 стоји: 

32 Скретница 49 R 200-6 монтирана на дрвене прагове 
лева и десна 

комад  

33 Скретница 49 R 200-6 монтирана на дрвене прагове 
лева и десна 

комад  

 
Мења се и треба да стоји: 

32 Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове 
лева  

комад  

33 Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове 
десна 

комад  

 
На страни 107/128 стоји: 

32 Скретница 49 R 200-6 монтирана на дрвене прагове 
лева и десна 

комад 2 

33 Скретница 49 R 200-6 монтирана на дрвене прагове 
лева и десна 

комад 2 

 
Мења се и треба да стоји: 

32 Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове 
лева  

комад 2 

33 Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове 
десна 

комад 2 

 
На страни 24/128 стоји: 
Техничке карактеристике, квалитет - позиција у табели 32 и 33 
за испоруку скретница 49Е1-R200-6° лева и десна са храстовим праговима 
 
Мења се и треба да стоји: 
Техничке карактеристике, квалитет - позиција у табели 32 и 33 
за испоруку скретница 49Е1-R300-6° лева и десна са храстовим праговима 
 


