
 
 
 

  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

 „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 
 

 

 

 

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

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 
11000 Београд, Немањина 6 

Телефон: +381 11 3611 237 
Факс: +381 11 3620 094 
e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs 
Број: 24/2018- 1573 
Датум: 10.07.2018. 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – УСЛУГЕ - Израда Студије о дефинисању услова за саобраћај возова са 

дизел вучом и саобраћај возова за превоз опасних материја кроз тунел Врачар и остале 
објекте на подручју Београдског железничког чвора, у отвореном поступку 

 НАБАВКА БР. 23/2018 

Назив наручиоца: Акционарско друштво за управљање јавном железничком 
инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије", Београд  
 
Адреса наручиоца: Немањина број 6, 11000 Београд 
 
Интернет страница наручиоца: www.infrazs.rs 
 
Врста Наручиоца: Државна својина - акционарско друштво 
 
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 
 
Продужење рока за подношење: Понуда 
 
Врста предмета: Набавка услуге 
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
Набавка Израда Студије о дефинисању услова за саобраћај возова са дизел вучом и 
саобраћај возова за превоз опасних материја кроз тунел Врачар и остале објекте на 
подручју Београдског железничког чвора, набавка бр. 23/2018,  
ОРН 71600000 - Услуге техничког испитивања, анализе и консалтинга 
  
Датум објављивања позива за подношење понуда: 20.06.2018. године 
 
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 10.07.2018. године 
 
Разлог за продужење рока: Специфичност набавке и обимност неопходне документације 
  
Време и место подношења понуда (нови рок): 31.07.2018. године до 11:00 часова,  без 
обзира на начин подношења и то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - 
Сектор за набавке и централна стоваришта, приземље, канцеларија бр. 134, Главна 
писарница, Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија. 
 
Време и место отварања понуда: 31.07.2018. године у 11:30 часова у просторијама 
наручиоца, "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за набавке и централна 
стоваришта, канцеларија бр. 349, I спрат, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, 
Република Србија.. 
Служба за контакт:  
Сектор за набавке и централна стоваришта: 

- факс: +381 11 362 0094 
- е-mail: nabavke.infra@srbrail.rs  

радним даном од 10-14 часова. 
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