
 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“ 

Београд, Немањина 6 
____________________________________________________________________________________________ 

ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Број: 22/2020 -  1273 

Датум: 07.08.2020. године 

            

ПРЕДМЕТ:  Измене и допуне бр. 1. за јавну набавку услуга у 

отвореном поступку Oсигурање од одговорности услед вршења 

делатности ЈНОП/11 

 

У конкурсној документацији за јавну набавку у отвореном поступку Осигурање 

робе у превозу на странaма 18 и 19 Конкурсне документације стоји: 

 

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 

укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

Наручилац је дужан да, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано 

лице ће упутити уз напомену Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације – ЈНОП/11, на неки од следећи начина: 

- путем поште на адресу наручиоца: Србија Карго а.д. Београд, ул. 

Немањина број 6, соба 510 трећи спрат. 

- електронским путем на адресу: nabavke.kargo@srbrail.rs  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Aко је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да 

од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 

достављање.  

 

 

Mења се и гласи: 
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лице ће упутити уз напомену Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације – ЈНОП/11, на неки од следећи начина: 

- путем поште на адресу наручиоца: Србија Карго а.д. Београд, ул. 
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достављање.  

 

Срдачан поздрав ! 
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