
 

 

 

 

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд, Немањина 6 
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Број: 33/2015 - 3149 
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Предмет: Измене и допуне бр. 1 за јавну набавку услуге ремонта осовинских 

склопова возних средстава, у отвореном поступку, (бр. 11/2015) 

 

 

На страни 37 конкурсне документације гласи: 

 

Паритет и динамика извршења услуге 

Члан 4. 

Пружање услуге из члана 1. овог Уговора врши се у месту пружаоца услуге у 

_____________, Наручилац ће осовинске склопове испоручивати појединачно или 

групно у складу са својим потребама и могућностима. Рок за завршетак пружања 

услуге је максимално _______ (максимално 7 дана) дана од пријема поруџбенице.  

За Пружаоца услуге са седиштем у Србији, Наручилац се обавезује да допреми 

осовинске склопове до седишта Пружаоца услуге. За Пружаоца услуге са седиштем 

ван Србије, Наручилац се обавезује да допреми осовинске склопове до границе 

Србије а све даље трошкове транспорта од границе Србије до седишта Пружаоца 

услуге, укључујући таксе и царине, сноси Пружалац услуге. За сваки осовински 

склоп упућен у ремонт Наручилац доставља поруџбеницу. Све активности 

неопходне за извршење услуге која је предмет ове јавне набавке, реализоваће се оног 

момента када збир фактура за извршене услуге без ПДВ-а достигне уговорене 

износе. 

За Пружаоца услуге са седиштем у Србији, Наручилац се обавезује да преузме 

осовинске склопове у седишту Пружаоца услуге. За Наручиоце са седиштем ван 

Србије, Наручилац се обавезује да преузме осовинске склопове на граници Србије а 

све трошкове транспорта од седишта Пружаоца услуге до границе Србије, 

укључујући таксе и царине, сноси Пружалац услуге. 
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Мења се и гласи: 

 

Паритет и динамика извршења услуге 

Члан 4. 

Пружање услуге из члана 1. овог Уговора врши се у месту пружаоца услуге у 

_____________, Наручилац ће осовинске склопове испоручивати појединачно или 

групно у складу са својим потребама и могућностима. Рок за завршетак пружања 

услуге је максимално _______ (максимално 7 дана) дана од пријема поруџбенице. 

Све трошкове транспорта осовинских склопова до Пружаоца услуге и назад 

Наручиоцу су на терет Пружаоца услуге. За сваки осовински склоп упућен у ремонт 

Наручилац доставља поруџбеницу. Све активности неопходне за извршење услуге 

која је предмет ове јавне набавке, реализоваће се оног момента када збир фактура за 

извршене услуге без ПДВ-а достигне уговорене износе. 

 

 

На страни 62 конкурсне документације гласи: 

 

Паритет и динамика извршења услуге 

Члан 4. 

Пружање услуге из члана 1. овог Уговора врши се у месту пружаоца услуге у 

_____________, Наручилац ће осовинске склопове испоручивати појединачно или 

групно у складу са својим потребама и могућностима. Рок за завршетак пружања 

услуге је максимално _______ (максимално 7 дана) дана од пријема поруџбенице.  

За Пружаоца услуге са седиштем у Србији, Наручилац се обавезује да допреми 

осовинске склопове до седишта Пружаоца услуге. За Пружаоца услуге са седиштем 

ван Србије, Наручилац се обавезује да допреми осовинске склопове до границе 

Србије а све даље трошкове транспорта од границе Србије до седишта Пружаоца 

услуге, укључујући таксе и царине, сноси Пружалац услуге. За сваки осовински 

склоп упућен у ремонт Наручилац доставља поруџбеницу. Све активности 

неопходне за извршење услуге која је предмет ове јавне набавке, реализоваће се оног 

момента када збир фактура за извршене услуге без ПДВ-а достигне уговорене 

износе. 

За Пружаоца услуге са седиштем у Србији, Наручилац се обавезује да преузме 

осовинске склопове у седишту Пружаоца услуге. За Наручиоце са седиштем ван 

Србије, Наручилац се обавезује да преузме осовинске склопове на граници Србије а 

све трошкове транспорта од седишта Пружаоца услуге до границе Србије, 

укључујући таксе и царине, сноси Пружалац услуге. 

 

Мења се и гласи: 

 

Пружање услуге из члана 1. овог Уговора врши се у месту пружаоца услуге у 

_____________, Наручилац ће осовинске склопове испоручивати појединачно или 

групно у складу са својим потребама и могућностима. Рок за завршетак пружања 

услуге је максимално _______ (максимално 7 дана) дана од пријема поруџбенице. 

Све трошкове транспорта осовинских склопова до Пружаоца услуге и назад 

Наручиоцу су на терет Пружаоца услуге. За сваки осовински склоп упућен у ремонт 

Наручилац доставља поруџбеницу. Све активности неопходне за извршење услуге 

која је предмет ове јавне набавке, реализоваће се оног момента када збир фактура за 

извршене услуге без ПДВ-а достигне уговорене износе. 
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На страни 88 конкурсне документације гласи: 

 

Паритет и динамика извршења услуге 

Члан 4. 

Пружање услуге из члана 1. овог Уговора врши се у месту пружаоца услуге у 

_____________, Наручилац ће осовинске склопове испоручивати појединачно или 

групно у складу са својим потребама и могућностима. Роковима за извршење 

ремонта осовинских склопова за вучена возила дат је у Прилогу 6. Техничке 

спецификације за ремонт осовинских склопова вучених возних средстава. 

За Пружаоца услуге са седиштем у Србији, Наручилац се обавезује да допреми 

осовинске склопове до седишта Пружаоца услуге. За Пружаоца услуге са седиштем 

ван Србије, Наручилац се обавезује да допреми осовинске склопове до границе 

Србије а све даље трошкове транспорта од границе Србије до седишта Пружаоца 

услуге, укључујући таксе и царине, сноси Пружалац услуге. За сваки осовински 

склоп упућен у ремонт Наручилац доставља поруџбеницу. Све активности 

неопходне за извршење услуге која је предмет ове јавне набавке, реализоваће се оног 

момента када збир фактура за извршене услуге без ПДВ-а достигне уговорене 

износе. 

За Пружаоца услуге са седиштем у Србији, Наручилац се обавезује да преузме 

осовинске склопове у седишту Пружаоца услуге. За Наручиоце са седиштем ван 

Србије, Наручилац се обавезује да преузме осовинске склопове на граници Србије а 

све трошкове транспорта од седишта Пружаоца услуге до границе Србије, 

укључујући таксе и царине, сноси Пружалац услуге. 

 

Мења се и гласи: 

 

Паритет и динамика извршења услуге 

Члан 4. 

Пружање услуге из члана 1. овог Уговора врши се у месту пружаоца услуге у 

_____________, Наручилац ће осовинске склопове испоручивати појединачно или 

групно у складу са својим потребама и могућностима. Роковима за извршење 

ремонта осовинских склопова за вучена возила дат је у Прилогу 6. Техничке 

спецификације за ремонт осовинских склопова вучених возних средстава. Све 

трошкове транспорта осовинских склопова до Пружаоца услуге и назад Наручиоцу 

су на терет Пружаоца услуге. За сваки осовински склоп упућен у ремонт Наручилац 

доставља поруџбеницу. Све активности неопходне за извршење услуге која је 

предмет ове јавне набавке, реализоваће се оног момента када збир фактура за 

извршене услуге без ПДВ-а достигне уговорене износе. 

 

 

Председник комисије 

 

 

_________________________ 

Пантовић Марко, дипл.маш.инг. ср. 

 

 

 


