
 
 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Комисија за јавне набавке 

Број: IV-404-598/2018 

Број ЈНМВ К 38/18 

Дана: 07.12.2018. 

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 ДОБАРА 

НАБАВКА БРОЈАЧА САОБРАЋАЈА И СОФТВЕРА ЗА АНАЛИЗУ 

САОБРАЋАЈНИХ ТОКОВА 

 

 Дана 26.11.2018. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца позив 

за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку број ЈНМВ К 38/18, у којој 

Наручилац врши измене на следећи начин: 

  

I 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 38/18, мења се спецификација добара где 

се додаје следеће: 

 

„Локација предвиђена за постављање бројача саобраћаја је Карађорђев пут, пре железничке пруге 

Суботица-Сомбор, гледајући у смеру ка граничном прелазу Келебија.“ 

 

II 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 38/18, у делу обавезних услова додаје се 

тачка 5. која гласи: 

„ 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног органа 

за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН у 

виду важеће дозволе за израду пројеката 

односно решење П131С1 издато од стране 

надлежног министарства  

Доказ: 

Фотокопија дозволе или Решења  

„ 

 

III 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 38/18, у додају се додатни услови који 

гласе: 

„ 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 



 

Да је понуђач у периоду од 01.01.2014. до дана 

рока за подношење понуда:  

1.1. реализовао најмање 2 уговора у оквиру 

којих је извршио испоруку, постављање и 

пуштање у рад бројача саобраћаја индуктивне 

технологије који врши бројање и 

категоризацију возила у најмање 10+1 

категорију; 

1.2. израдио најмање 2 техничке 

документације на основу које је добијено 

решење за постављање бројача саобраћаја 

индуктивне технологије и на основу које је 

извршено привремено регулисање саобраћаја 

у току извођења радова на постављању 

бројача саобраћаја у току извођења радова на 

постављању бројача саобраћаја индуктивне 

технологије, 

1.3. реализовао најмање 2 уговора у оквиру 

којих је извршио испоруку, инсталирање и 

пуштање у рад централног рачунара за 

аутоматско прикупљање података са бројача 

саобраћаја индуктивне технологије. 

 

Напомена: Извршење услуга може бити 

започето и пре 2014. године али њихово 

извршење мора бити од 01.01.2014. године 

1. Потврда о раније релизованим уговорима 

(Образац 6) 

 

 

1.4. Понуђач мора да буде овлашћен за 

продају бројача саобраћаја и програмских 

апликација (софтвера) за аутоматско 

прикупљање података бројача саобраћаја 

индуктивне технологије које нуди и мора да 

буде оспособљен за уградњу и одржавање 

бројача саобраћаја. 

2. Овлашћење (сертификат или други 

одговарајући документ) издато од стране 

произвођача за продају и дистрибуцију 

бројача саобраћаја и софтвера. 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

Да има у радном односу или ангажовано 

другим Уговором у складу са Законом о раду: 

 

2.1. најмање 1 (једно) лице са лиценцом број 

370 – одговорни пројектант саобраћаја и 

саобраћајне сигнализације, који мора да 

задовољи следеће услове који има минимум 2 

(две) личне референце као одговорни 

пројектант техничке документације из 

области пројектовања саобраћаја за 

постављање бројача саобраћаја индуктивне 

технологије, који врше бројање и 

категоризацију возила у последњих 5 (пет) 

година од 01.01.2014. до дана рока за 

подношење понуда. 

 

1. За лица која су у радном односу код 

понуђача:  

доказ о пријави на осигурање за запослене, 

фотокопију М обрасца Фонда ПИО (пријаве 

на осигурање) или ако лице није у радном 

односу: уговор о радном ангажовању (у 

складу са Законом о раду) 

 

2. За лиценцираног инжењера се доставља 

и:  

копија лиценце и одговарајући доказ о року 

важења лиценце (потврда о року важења 

лиценце издата од Инжењерске коморе 

Србије из које се види да је лиценца важећа 

на дан подношења понуде) 

 



2.2. најмање 1 са лиценцом број 470 – 

одговорни извођач саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације, који мора да задовољи следеће 

услове који има минимум две личне 

референце као одговорни извођач радова за 

постављање бројача саобраћаја индуктивне 

технологије, који врше бројање и 

категоризацију возила у последњих 5 (пет) 

година од 01.01.2014. до дана рока за 

подношење понуда. 

3. Потврда за одговорног пројектанта 

(Образац 7) 

 

„ 

 

IV 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 38/18, додаје се образац 6 – Потврда о 

реализацији раније закључених уговора. 

 

V 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 38/18, додаје се образац 7 – Потврда за 

одговорног пројектанта. 

 

VI 

 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 38/18 мења се рок за подношење и 

отварање понуда те сада гласи: 

 

„Рок за подношење понуда је дана 18.12.2018. 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 18.12.2018. године у 12:00 часова, у просторијама 

Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 211-2. 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 непромењенa. 

 

 

Напомена: Наручилац ће објавити измењену конкурсну документацију која садржи 

све горе наведене измене како би Понуђачима било олакшано припремање понуде. 

 

 

Комисија за јавне набавкe 


