
 
 
 

  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: 24/2018 – 1515 
Датум: 05.07.2018.године 
 
ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 2 Конкурсне документације за јавну набавку подизање нивоа 
осигурања на путним прелазима, у отвореном поступку са предлогом за закључење 
оквирног споразума јавна набавка број 13/2018 
 
На странама 64 и 65 од 107 Конкурсне документације 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) 

1 
Израда пројеката 
ПЗИ и ПИО  

Комплет 6    

2 

Подизање нивоа 
осигурања на 
путном прелазу у 
км 26+916 пруге 
Београд – 
Младеновац – 
Прешево – 
граница 
Македоније 
(Клење–Рипањ-
Пут за Трешњу)  

комплет 1    

3 

Подизање нивоа 
осигурања на 
путном прелазу у 
км 66+207 пруге 
Рума-Шабац-
Распутница Доња 
Борина-државна 
граница ( 
Брасина ) 

комплет 1    

4 

Подизање нивоа 
осигурања на 
путном прелазу у 
км 382+780 
магистралне 
пруге Београд-
младеновац-
Лапово-Ниш-
Прешево-
државна граница 
( Рајинце) 

комплет 1    

5 

Подизање нивоа 
осигурања на 
путном прелазу у 
км 126+741 
магистралне 
пруге  Суботица-
Богоево-државна 
граница (Ердут) у 
Суботици 

комплет 1    



 

 

6 

Подизање нивоа 
осигурања на 
путном прелазу у 
км 290+488 
магистралне 
пруге Београд-
младеновац-
Лапово-Ниш-
Прешево-
државна граница 
(између станице 
Лесковац и 
Ђорђево) 

комплет 1    

7 

Подизање нивоа 
осигурања на 
путном прелазу у 
км 55+032 
магистралне 
пруге Београд-
младеновац-
Лапово-Ниш-
Прешево-
државна граница 
у Младеновцу 

комплет 1    

8 

Опрема и 
материјал за 
реконтрукцију 
објекта за 
смештај уређаја 
за пп 

комплет 1    

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 странама 64 и 65 од 107 Конкурсне документације мења се и треба да стоји: 

 
 
 
 
 



 

 

Образац 2  
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Предмет ЈН 
Количина 
Комплет 

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 
Израда пројеката 
ПЗИ и ПИО  

6     

2 

Подизање нивоа 
осигурања на 
путном прелазу у 
км 26+916 пруге 
Београд – 
Младеновац – 
Прешево – 
граница 
Македоније 
(Клење–Рипањ-
Пут за Трешњу)  

1     

3 

Подизање нивоа 
осигурања на 
путном прелазу у 
км 66+207 пруге 
Рума-Шабац-
Распутница Доња 
Борина-државна 
граница ( 
Брасина ) 

1     

4 

Подизање нивоа 
осигурања на 
путном прелазу у 
км 382+780 
магистралне 
пруге Београд-
младеновац-
Лапово-Ниш-
Прешево-
државна граница 
( Рајинце) 

1     

5 

Подизање нивоа 
осигурања на 
путном прелазу у 
км 126+741 
магистралне 
пруге  Суботица-
Богоево-државна 
граница (Ердут) у 
Суботици 

1     

6 

Подизање нивоа 
осигурања на 
путном прелазу у 
км 290+488 
магистралне 
пруге Београд-
младеновац-
Лапово-Ниш-
Прешево-
државна граница 
(између станице 
Лесковац и 
Ђорђево) 

1     

7 

Подизање нивоа 
осигурања на 
путном прелазу у 
км 55+032 
магистралне 
пруге Београд-
младеновац-
Лапово-Ниш-
Прешево-
државна граница 
у Младеновцу 

1     



 

 

8 

Опрема и 
материјал за 
реконтрукцију 
објекта за 
смештај уређаја 
за пп 

1     

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 

   

 
 
 
 


