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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 2 конкурсне документације за јавну набавку 
радова–Одржавање објеката високоградње, у отвореном поступку, по 
партијама, број набавке 45/2019 
 
 

Измена и  допуна бр.1: На страни 47/191 конкурсне документације, стоји: 
 

За Партију 3:  
Да располаже неопходним кадровским капацитетом:  
да има минимално 10 (десет)  запослених/радно ангажованих по основу уговора о 
раду или по другом основу у складу са Законом (рад ван радног односа), од којих је: 
 -најмање 1 (један) дипломирани грађевински инжењер са важећом лиценцом 400 
(одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација 
водовода и канализације) или 410 (одговорни извођач радова грађевинских 
конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, 
нискоградње и хидроградње) или 411 (одговорни извођач радова грађевинских 
конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње), 
-најмање једног дипломираног инжењера са  лиценцом 310  (одговорни пројектант 
грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње).  
 
 
Брише се, тако да сада гласи: 
 

За Партију 3:  
Да располаже неопходним кадровским капацитетом:  
да има минимално 10 (десет)  запослених/радно ангажованих по основу уговора о 
раду или по другом основу у складу са Законом (рад ван радног односа), од којих је: 
 -најмање 1 (један) дипломирани грађевински инжењер са важећом лиценцом 400 
(одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација 
водовода и канализације) или 410 (одговорни извођач радова грађевинских 
конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, 
нискоградње и хидроградње) или 411 (одговорни извођач радова грађевинских 
конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње), 
-најмање једног дипломираног инжењера са  лиценцом 310  (одговорни пројектант 
грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње) или  
најмање једног дипломираног инжењера са  лиценцом 311 (одговорни пројектант  
гражевинских конструкција објеката високоградње).  
 
 
 



 

 

 

 

Измена и  допуна бр. 2: На страни 42/191 конкурсне документације, стоји: 
 

Рок за извођење радова 
 

Партија 1: 120 календарских дана од дана увођења извођача у посао 
Партија 2: 90 календарских дана од дана увођења извођача у посао  
Партија 3: 120 календарских дана од дана увођења извођача у посао 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
 

Рок за извођење радова 
 

Партија 1: 100 календарских дана од дана увођења извођача у посао 
Партија 2: 60 календарских дана од дана увођења извођача у посао  
Партија 3: 100 календарских дана од дана увођења извођача у посао. 
 
Измена и  допуна бр. 3: На страни 51/191 конкурсне документације, стоји: 
 
Понуду доставити на адресу: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, 
ул. Немањина 6, соба 101, главна писарница, приземље, улаз III из парка, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова-Одржавање објеката високоградње, 
у отвореном поступку, за партију __________, набавка број 45/2019 - НЕ 
ОТВАРАТИ”.  
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
02.09.2019. године до 12.00 часова.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде. 
 

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуда може поднети, сматраће се 
неблаговременом. Таква Понуда ће неотворена  бити враћена. 
 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за 
подношење понуда, односно дана 02.09.2019. године у 13.00 часова и то на адреси 
Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. Немањина 6, 
соба 102, приземље, улаз III из парка. 
 
Брише се, тако да сада гласи: 

 
Понуду доставити на адресу: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, 
ул. Немањина 6, соба 102, главна писарница, приземље, улаз III из парка, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова-Одржавање објеката високоградње, 
у отвореном поступку, за партију __________, набавка број 45/2019 - НЕ 
ОТВАРАТИ”.  
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
03.09.2019. године до 12.00 часова.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде. 
 



 

 

 

 

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуда може поднети, сматраће се 
неблаговременом. Таква Понуда ће неотворена  бити враћена. 
 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за 
подношење понуда, односно дана 03.09.2019. године у 13.00 часова и то на адреси 
Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. Немањина 6, 
соба 101, приземље, улаз III из парка. 
 

Комисија за ЈН 


