
 

 

 

 

 
 

 

"Железнице Србије" ад, 11000 Београд, Немањина 6 
 

 

СУЖБА ЗА НАБАВКЕ  
Број: 20/2016-648 

Датум:19.09.2016. године 
 

 

 

                                                                                    

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

мале вредности  набавке софтвера (са модулима) за подршку одлучивању 

  

 

 

У конкурсној документацији на страни 4. стоји:  

„Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према упутству наручиоца и да 

је достави најкасније до 22.09.2016 године до 12 часова (по локалном времену), без 

обзира на начин подношења и то на адресу: „Железнице Србије“ а.д. улица 

Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, или донети лично у писарницу 

предузећа, соба 119, на истој адреси (улаз из Бирчанинове).“  

Мења се и гласи:  
„Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према упутству наручиоца и да 

је достави најкасније до 27.09.2016 године до 12 часова (по локалном времену), без 

обзира на начин подношења и то на адресу: „Железнице Србије“ а.д. улица 

Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, или донети лично у писарницу 

предузећа, соба 119, на истој адреси (улаз из Бирчанинове).“ 

 

У конкурсној документацији на страни 4. стоји: 

Место, време и начин отварања понуда 
„Отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда, 

тј. 22.09.2016 године у 13 часова, у просторијама Наручиоца, “Железнице Србије”, 

а.д. у Београду, улица Немањина 6, соба 339, на првом спрату.“ 

Мења се и гласи: 

Место, време и начин отварања понуда 
„Отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда, 

тј. 27.09.2016 године у 13 часова, у просторијама Наручиоца, “Железнице Србије”, 

а.д. у Београду, улица Немањина 6, соба 339, на првом спрату.“ 

 

У конкурсној документацији на страни 13. стоји: 

Начин на који понуда мора да буде сачињена  
„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

до 22.09.2016. године до 12 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 према редоследу приспећа. Уколико је понуда 

достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју 

наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 



примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом.“ 

Мења се и гласи: 

Начин на који понуда мора да буде сачињена  
„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

до 27.09.2016. године до 12 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 према редоследу приспећа. Уколико је понуда 

достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју 

наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом.“ 

У конкурсној документацији на страни 24. стоји: 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

„Отварање понуда ће се обавити дана 22.09.2016 године у 13 часова, у 

просторијама наручиоца у Београду, ул. Немањина 6, соба 339, на првом 

спрату.“ 

Мења се и гласи: 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

„Отварање понуда ће се обавити дана 27.09.2016 године у 13 часова, у 

просторијама наручиоца у Београду, ул. Немањина 6, соба 339, на првом 

спрату.“ 

У конкурсној документацији на страни 28. стоји: 

Комерцијални услови понуде: 

Укупна Вредност понуде без ПДВа  

Вредност ПДВа:  

Вредност понуде са ПДВом:  

Начин и рок плаћања: 6 једнаких месечних рата од 

имплементације софтвера 

Рок испоруке и имплементације добара: 

(максимум 10 дана од пријема 

поруџбенице) 

 

Гарантни рок: 

(минимум 12 месеци) 

 

Важност понуде: 90 дана 

Остало:  

Мења се и гласи: 

Комерцијални услови понуде: 

Укупна Вредност понуде без ПДВа  

Вредност ПДВа:  

Вредност понуде са ПДВом:  

Начин и рок плаћања: 45 дана 

Рок испоруке и имплементације добара: 

(максимум 10 дана од пријема 

поруџбенице) 

 

Гарантни рок: 

(минимум 12 месеци) 

 

Важност понуде: 90 дана 

Остало:  

 

У конкурсној документацији на страни 31. стоји: 

Члан 4. 

Купац ће плаћање вршити на основу испостављене фактуре за испоручени софтвер 

(са модулима) за подршку одлучивању у шест једнаких месечних рата, на текући 



рачун Продавца __________________ са матичним бројем _____________. Прва рата 

биће плаћена у року од 30 дана од дана настанка ДПО. Даном настанка ДПО сматра 

се дан када Продавац испостави исправну фактуру. Преостале рате ће се плаћати у 

року од 30 дана од дана уплате претходне рате. 

 

Мења се и гласи: 

Члан 4. 

Купац ће плаћање вршити на основу испостављене фактуре за испоручени 

софтвер (са модулима) за подршку одлучивању у року од 45 дана од дана ДПО, на 

текући рачун Продавца __________________ са матичним бројем _____________. 

Даном настанка ДПО сматра се дан када Продавац испостави исправну фактуру. 

 

У конкурсној документацији на страни 38. стоји: 

НАЧИНИ ПЛАЋАЊА 

„Плаћање лиценци у  6 једанких месечних рата.“ 

Мења се и гласи:  

НАЧИНИ ПЛАЋАЊА 

„Плаћање 45 дана од дана ДПО.“ 


