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Комисија за јавне набавке 
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 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 ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ТЕХНИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

САОБРАЋАЈА 

 

 Дана 11.08.2020. године је објављен на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 

позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку број ЈН К 36/20, 

у којој Наручилац врши измене на следећи начин: 

  

I 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 36/20,  додаје се обавезни услов под 

тачком 5. који гласи: 

 

„ 

5. 

Да има важећу дозволу за 

обављање делатности која је 

предмет јавне набавкe 

Копија важећег решења за рад геодетске 

организације издато од РГЗ-а у складу са Законом 

о државном премеру и катастру, за израду 

геодетских подлога у инжењерско-техничким 

областима „ 

 

II 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 36/20,  мења се додатни услов за 

пословни капацитет који сада гласи: 

„ 

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

1. фотокопије уговора,  

2. потврде о референцама (Образац 7),  

3. доказ да су пројекти оверени од стране техничке 

контроле у виду фотокопије извештаја о извршеној 

техничкој контроли или фотокопије странице пројекта 

на којој је техничка контрола оверила пројекат, 

4. Потврду надлежног управљача путева да је издао 

сагласност на пројекат. 

 

 

 

1.1. Да је понуђач у периоду од 

2017. године до дана објављивања 

позива за подношење понуда,  

 

Да је понуђач у периоду од 2017. 

године до дана објављивања позива 

за подношење понуда, израдио 

пројекте техничког регулисања 

саобраћаја за насеља или тргове или 



улице у насељу на које је надлежни 

управљач путева издао сагласност 

или пројекте техничког регулисања 

саобраћаја за све деонице 

општинских или државних путева у 

насељима на које је надлежни 

управљач путева издао сагласност, 

а чија укупна вредност мора да 

износи најмање 1.600.000,00 динара 

без ПДВ-а по партији. 

 

Напомена: за испуњење овог услова 

ће се узимати у обзир само вредност 

саобраћајног пројекта техничког 

регулисања саобраћаја која мора 

бити исказана на потврди наручиоца 

(образац број 7) 

„ 

 

НАПОМЕНА: Измењени образац 7 се налази у прилогу ове измене и Понуђачи су 

дужни да је приложе приликом подношења понуде. 

 

III 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењенa. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 7  

 

На основу члана  77. став 2. тачка (2) ЗЈН наручилац/инвеститор 

____________________________________ из ___________________________________ 

улица _______________________________________ број ____, ПИБ 

_______________________  издаје  

 

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА 

 

 

Овим потврђујемо да је Понуђач  _________________________ из __________________ 

(заокружити облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) подизвођач) 

 

за наше потребе у функцији Наручиоца, квалитетно и у уговореном року израдило 

следећи саобраћајни пројекат за постављање саобраћајне сигнализације (заокружити 

врсту пројекта за који се издаје потврда): 

a) Пројекат техничког регулисања саобраћаја за насеље или тргове или улице у 

насељу 

b) Пројекат техничког регулисања саобраћаја за деонице свих државних или свих 

општинских путева у насељу 

________________________________________________________________________ 

(навести назив техничке документације) 

 

Пројекат техничког регулисања саобраћаја је израђен за насељено место 

________________. 

 

Израђени пројекат је технички исправан и оверен од стране техничке контроле. 

 

Вредност саобраћајног пројекта износи ________________________________ динара без 

ПДВ-а (у случају да је понуђач наступао као део групе понуђача или понуде са 

подизвођачем, унети вредност дела саобраћајног пројекта којег је понуђач израдио), 

 

број уговора ____________________________ од _________________. 

 

Ова Потврда се издаје ради учешћа на јавној набавци и у друге сврхе се не може 

користити.  

 

Контакт особа Наручиоца: ____________________________ телефон: ___________ 

 

 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 

 М.П.  

 

У случају да потврду издаје привредно друштво или предузетник, за које по Закону о 

привредним друштвима није обавезна употреба печата, обрaзац потврде неће оверавати. 
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