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„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд, Немањина 6 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Београд, Здравка Челара 14а 

Телефон: +381 11 3292082 

Фаx: +381 11 3290740 

E-mail: nabavka@srbrail.rs 

Број: 33/2015 - 3826 

Датум: 07.07.2015.год.  
 

 

 

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку 

мале вредности услуге израде Студије модела функционисања железничке 

инфраструктуре, ЈН број 52/2015 

 
 

Измена 1. На страни 4/34 конкурсне документације, у одељку 5. Рок, начин и место 

подношења понуде, стоји: 
 

Рок за подношење понуда је  14.07.2015. године до 13.30 часова, без обзира на који 

начин се понуде достављају. 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
 

Рок за подношење понуда је  16.07.2015. године до 13.30 часова, без обзира на који 

начин се понуде достављају. 
 

Измена 2. На страни 5/34 конкурсне документације, у одељку 7. Време и место 

отварања понуда, стоји: 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за 

подношење понуда, односно дана 14.07.2015. године најкасније до 14 часова и то 

на адреси наручиоца: „Железнице Србије“ ад, Београд, ул. Здравка Челара 14 а. 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за 

подношење понуда, односно дана 16.07.2015. године најкасније до 14 часова и то 

на адреси наручиоца: „Железнице Србије“ ад, Београд, ул. Здравка Челара 14 а. 
 

Измена 3. На страни 8/34 конкурсне документације, у одељку 1.2. Понуђач који 

учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити  додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона о јавним набавкама, 

стоји: 
 

2) Да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у периоду 

од последњих 5 година од дана објављивања Позива за подношење понуда 

израдио најмање 10 студија/пројеката везаних за област експлоатације, 

планирања, моделирања, вредновања и организације железничког саобраћаја. 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
 

2) Да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у периоду 

од последњих 5 година од дана објављивања Позива за подношење понуда 

израдио најмање 5 студија/пројеката везаних за област експлоатације, 

планирања, моделирања, вредновања и организације железничког саобраћаја. 
 

Измена 4. На страни 14/34 конкурсне документације, у одељку 2. НАЧИН НА КОЈИ 

ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА, стоји: 
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

14.07.2015. године до 13.30 часова. 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

14.07.2015. године до 13.30 часова. 

 

 
 

                                                                                           Комисија за јавну набавку 

 

                                                                                            

                                                                                                   Зоран Кесић, председник  


