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Суботица, 

Трг слободе 1 

 

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ 

Израда локалне стратегије безбедности саобраћаја 

 

 Дана 16.10.2017. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца позив 

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку број ЈНМВ К 

38/17, у којој Наручилац врши измене на следећи начин: 

  

I 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 38/17 брише се образац 8 (потврда за 

одговорног пројектацнта) и додаје се нови образац 8 (кадровски капацитет). 

 

II 

 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 38/17 на страни 12/38 уместо  

  

Елемент критеријума који ће се оцењивати према достављеним доказима је руковођење 

израдом  стратегије или студије или анализе или пројекта из области безбедности саобраћаја, 

које је лице које понуђач именује за члана тима за израду Стратегије  израдило у периоду од 2005. 

до дана објављивања позива за подношење понуда. 

 

Број бодова додељује се на следећи начин: 

За сваку стратегију или студију или анализу или пројекат из области безбедности 

саобраћаја у чијој изради је члан тима који је именован од стране понуђача учествовао 

додељиваће се по два бода до максималних 20 бодова по члану тима (за 2 члана је максималних 

40 бодова). 

 

Докази: 

1.  фотокопија насловне стране стратегије или студије или анализе или пројекта,  

 2.  фотокопија решења о именовању за одговорног пројектанта и  

 3.  потврда наручиоца да је лице које понуђач именује за одговорног пројектанта у 

овом пројекту израдило стратегију или студију или анализу или пројекат као 

одговорни пројектант (модел потврде - Образац број 8).“ 

 

сада стоји 

 



Елемент критеријума који ће се оцењивати према достављеним доказима је број 

стратегија или студија или анализа или елабората или пројеката из области безбедности 

саобраћаја, које је лице које понуђач именује за руководиоца израде/главног учесника  за израду 

Стратегије  израдило у периоду од 2005.  године до дана објављивања позива за подношење 

понуда. 

 

Број бодова додељује се на следећи начин: 

За сваку стратегију или студију или анализу или елаборат или пројекат из области 

безбедности саобраћаја у чијој изради је члан тима који је именован од стране понуђача за 

руководиоца израде/главног учесника  за израду Стратегије  учествовао као  руководиоц 

израде/главни учесник  додељиваће се по два бода до максималних 20 бодова. 

 

Докази: 

1. попуњен образац бр. 9,  

2. фотокопија насловне страна стратегије или студије или анализе или елабората или 

пројекта и 

        3.  фотокопија стране стратегије, студије, анализе, елабората  или пројекта са списком 

учесника у изради, где су наведени руководиоц израде/главни учесници  у њиховој 

изради  (уколико се исто не налази на насловној страни) 

 

III 

 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 38/17 додаје се образац 9 (Референце 

руководиоца израде/главног учесника у изради стратегије или студије или анализе или пројекта) 

 

IV 

 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 38/17 на страни 14/38 уместо 

„ 8) потврда за одговорног пројектанта“ 

 

Сада стоји 

 

„ 8) Кадровски капацитет“ 

 

V 

 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 38/17 на страни 14/38 додаје се 

 

„ 9) Референце руководиоца израде/главног учесника у изради стратегије“ 

 

VI 

 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 38/17 мења се рок за подношење и 

отварање понуда те уместо: 

 

 „Рок за подношење понуда је дана 26.10.2017. године до 11:00 часова. 

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и 

Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета  

неблаговремено. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 26.10.2017. године у 12:00 часова, у 

просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 228. 

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може 

учествовати лице који своје овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка 

отварања понуда.“ 

 
 

Сада гласи: 



 

 „Рок за подношење понуда је дана 06.11.2017. године до 11:00 часова. 

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и 

Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета  

неблаговремено. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 06.11.2017. године у 13:00 часова, у 

просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 228. 

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може 

учествовати лице који своје овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка 

отварања понуда. 
 

VII 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

Напомена: Наручилац ће објавити измењену конкурсну документацију која садржи све 

промене и коју је Понуђач у обавези да приложи приликом подношења понуде.  

 


