
1 
 

 

 

 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у отвореном поступку јавне набавке услуга израде пројектно техничке документације за 

изградњу бициклистичких стаза у зони државног пута II реда број 100, Нови Сад – Београд 

ЈН ОП 1.2.1./2018                                                         

 

  

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/12,14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), Комисија наручиоца врши измену конкурсне 

документације у отвореном поступку јавне набавке услуга израде пројектно техничке 

документације за изградњу бициклистичких стаза у зони државног пута II реда број 100, Нови Сад 

– Београд ЈН ОП 1.2.1./2018 следеће садржине. 

 

 У делу III конкурсне документације „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и 

76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова“, у делу „Додатни услови“ мења се 

додатни услов који се односи на пословни и кадровски капацитет тако да уместо: 

 

Р.бр

. 
ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1 ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ - ИЗВЕШТАЈ О БОНИТЕТУ ЗА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ (БОН-ЈН ОБРАЗАЦ) 

који издаје Агенција за привредне регистре, 

и који обухвата податке за обрачунску 2015. 

2016. и 2017. годину; 

 

 

 
- Да је понуђач у у предходне три 

(2017.2016.2015) обрачунске године имао 

приход од најмање 60.000.000,00 без ПДВ-а.  

2 ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
-  Потврде наручиоца/инвеститора о 

реализацији закљученог уговора; 

 

- Фотокопије Уговора на које се потврда 

односи; 

 

- Фотокопије Окончане ситуације по тим 

 

1) Да је у последњих 5 година од дана 

отварања понуда за ову јавну 

набавку, израдио најмање један 

пројекат бициклистичке стазе 

(грађевински пројекат саобраћајних 

површина) која се налази на 

званичној бициклистичкој рути. 

Пројекти морају да буду оверени од 

стране техничке контроле и укупнан 
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приход од ових услуга мора да 

износи најмање 30.000.000,00 без 

ПДВ-а; 

2) Да је у последњих 5 година од дана 

отварања понуда за ову јавну 

набавку, израдио најмање један 

пројекат бициклистичке стазе 

(грађевински пројекат саобраћајних 

површина) која се налази на 

званичној бициклистичкој рути. 

Пројекти морају да буду оверени од 

стране техничке контроле и укупна 

дужина бициклистичких стаза која је 

у њима обрађена мора да износи 

најмање 60км; 

3) Да је у последњих 5 година од дана 

отварања понуда за ову јавну 

набавку, израдио најмање један 

пројекат туристичке сигнализације за 

означавање бициклистичке руте која 

се налази на званичној 

бициклистичкој рути. Пројекти 

морају да буду оверени од стране 

техничке контроле и укупна дужина 

бициклистичких стаза која је у њима 

обрађена мора да износи најмање 

60км; 

4) Да је у последњих 5 година од дана 

отварања понуда за ову јавну 

набавку, израдио најмање једну 

студију оправданости за изградњу 

бициклистичке стазе која се налази 

на бициклистичкој рути у којој је 

обрађена дужина бициклистичке 

руте од најмање 30км; 

5) Да је у последњих 5 година од дана 

отварања понуда за ову јавну 

набавку, израдио најмање један 

елаборат о трасирању за изградњу 

бициклистичке руте, од најмање 

60км. 

уговорима; 

 

- Фотокопије Извештаја техничке 

контроле или Грађевинске дозволе. 

 

3 КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

- ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ 

КАПАЦИТЕТУ 

(Образац 6.), у којој понуђач за свако од 

радно ангажованих лица наводи име и 

презиме, стечени стручни, академски, 

назив, број лиценце, број главних пројеката 

или пројеката за грађевинску дозволу за 

изградњу линијског путног објекта, 

оверени од стране техничке контроле, и за 

који је издата грађевинска дозвола, а у 

 

Да понуђач  у тренутку подношења понуде 

има у радном односу или на други начин 

ангажована лица носиоце личних лиценци, 

најмање следећих струка: 

1) лице са лиценцом 312 или 315 или 

318 које је као одговорни пројектант, 

у последњих 5 година од дана 

отварања понуда за ову јавну 

набавку, израдило најмање један 

пројекат бициклистичке стазе 
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(грађевински пројекат саобраћајних 

површина) која се налази на 

званичној бициклистичкој рути. 

Пројекти морају да буду оверени од 

стране техничке контроле и укупна 

дужина бициклистичких стаза која је 

у њима обрађена мора да износи 

најмање 30км; 

2) лице са лиценцом 370 које је као 

одговорни пројектант, у последњих 5 

година од дана отварања понуда за 

ову јавну набавку, израдило најмање 

један пројекат туристичке 

сигнализације за означавање 

званичне бициклистичке руте 

минималне дужине 60км и најмање 

један елаборат о трасирању  

бициклистичке руте у ком је 

обрађена дужина бициклистичке 

руте минималне дужине 60км. 

Пројекти морају да буду оверени од 

стране техничке контроле; 

3) Најмање једно лице са лиценцом 391 

или 316; 

4) Најмање једно лице са лиценцом 313 

или 314;  

5) Најмање једно лице са лиценцом I 

или II реда издатом од стране 

Републичког геодетског завода. 

 

којима је наведено лице именовано као 

одговорни пројектант, као и правни основ 

ангажовања код понуђача. 

 

- КОПИЈЕ УГОВОРА О  

РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ  

(уговор о раду, уговор о делу, уговор о 

привременим и повременим пословима или 

уговор о допунском раду) из којих се, за 

свако од наведених лица, јасно и 

недвосмислено види да су лица радно 

ангажована код понуђача у тренутку 

подношења понуде; 

 

- КОПИЈЕ ДИПЛОМА ИЛИ УВЕРЕЊА  

О СТЕЧЕНОМ АКАДЕМСКОМ, 

ОДНОСНО СТРУЧНОМ НАЗИВУ 

из којих се, за свако од наведених лица, 

јасно и недвосмислено види стечени 

академски, односно стручни назив;  

- КОПИЈА ЛИЦЕНЦЕ, СА ПОТВРДОМ 

ИКС ДА ЈЕ ИСТА ВАЖЕЋА, 

(за свако од наведених лица) 

- ПОТВРДЕ 

НАРУЧИОЦА/ИНВЕСТИТОРА из којих 

се, за свако од наведених лица, јасно и 

недвосмислено види да је наведено лице као 

одговорни пројектант израдио пројекат  

 

 

 

 

Сада гласи: 

 

Р.бр

. 
ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1 ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ - ИЗВЕШТАЈ О БОНИТЕТУ ЗА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ (БОН-ЈН ОБРАЗАЦ) 

који издаје Агенција за привредне регистре, 

и који обухвата податке за обрачунску 2015. 

2016. и 2017. годину; 

 

 

 
- Да је понуђач у у предходне три 

(2017.2016.2015) обрачунске године имао 

приход од најмање 60.000.000,00 без ПДВ-а.  
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2 ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

-  Потврде наручиоца/инвеститора о 

реализацији закљученог уговора; 

 

- Фотокопије Уговора на које се потврда 

односи; 

 

- Фотокопије Окончане ситуације по тим 

уговорима; 

 

- Фотокопије Извештаја техничке 

контроле или Грађевинске дозволе. 

 

 

1) Да је у последњих 5 година од дана 

отварања понуда за ову јавну набавку, 

израдио најмање један пројекат 

бициклистичке стазе (грађевински пројекат 

саобраћајних површина) која се налази на 

званичној бициклистичкој рути или дуж 

државног пута. Пројекти морају да буду 

оверени од стране техничке контроле и 

укупнан приход од ових услуга мора да 

износи најмање 30.000.000,00 без ПДВ-а; 

2)Да је у последњих 5 година од дана 

отварања понуда за ову јавну набавку, 

израдио најмање један пројекат 

бициклистичке стазе (грађевински пројекат 

саобраћајних површина) која се налази на 

званичној бициклистичкој рути или дуж 

државног пута. Пројекти морају да буду 

оверени од стране техничке контроле и 

укупна дужина бициклистичких стаза која је 

у њима обрађена мора да износи најмање 

60км; 

3)Да је у последњих 5 година од дана 

отварања понуда за ову јавну набавку, 

израдио најмање један пројекат туристичке 

сигнализације за означавање бициклистичке 

руте. Пројекти морају да буду оверени од 

стране техничке контроле и укупна дужина 

бициклистичких стаза која је у њима 

обрађена мора да износи најмање 60км; 

4)Да је у последњих 5 година од дана 

отварања понуда за ову јавну набавку, 

израдио најмање један елаборат о трасирању 

бициклистичке руте, од најмање 60км. 

3 КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 

- ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ 

КАПАЦИТЕТУ 

(Образац 6.), у којој понуђач за свако од 

радно ангажованих лица наводи име и 

презиме, стечени стручни, академски, 

назив, број лиценце, број главних пројеката 

или пројеката за грађевинску дозволу за 

изградњу линијског путног објекта, 

оверени од стране техничке контроле, и за 

који је издата грађевинска дозвола, а у 

којима је наведено лице именовано као 

одговорни пројектант, као и правни основ 

ангажовања код понуђача. 

 

 

Да понуђач  у тренутку подношења понуде 

има у радном односу или на други начин 

ангажована лица носиоце личних лиценци, 

најмање следећих струка: 

1)лице са лиценцом 312 или 315 или 318 које 

је као одговорни пројектант, у последњих 5 

година од дана отварања понуда за ову јавну 

набавку, израдило најмање један пројекат 

бициклистичке стазе (грађевински пројекат 

саобраћајних површина) која се налази на 

званичној бициклистичкој рути или дуж 

државног пута. Пројекти морају да буду 

оверени од стране техничке контроле и 

укупна дужина бициклистичких стаза која је 

у њима обрађена мора да износи најмање 

30км; 
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2)лице са лиценцом 370 које је као 

одговорни пројектант, у последњих 5 година 

од дана отварања понуда за ову јавну 

набавку, израдило најмање један пројекат 

туристичке сигнализације за означавање 

званичне бициклистичке руте минималне 

дужине 60км и најмање један елаборат о 

трасирању  бициклистичке руте у ком је 

обрађена дужина бициклистичке руте 

минималне дужине 60км. Пројекти морају да 

буду оверени од стране техничке контроле; 

3)Најмање једно лице са лиценцом 391 или 

316; 

4)Најмање једно лице са лиценцом 313 или 

314;  

5)Најмање једно лице са лиценцом I или II 

реда издатом од стране Републичког 

геодетског завода. 

 

- КОПИЈЕ УГОВОРА О  

РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ  

(уговор о раду, уговор о делу, уговор о 

привременим и повременим пословима или 

уговор о допунском раду) из којих се, за 

свако од наведених лица, јасно и 

недвосмислено види да су лица радно 

ангажована код понуђача у тренутку 

подношења понуде; 

- КОПИЈЕ ДИПЛОМА ИЛИ УВЕРЕЊА  

О СТЕЧЕНОМ АКАДЕМСКОМ, 

ОДНОСНО СТРУЧНОМ НАЗИВУ 

из којих се, за свако од наведених лица, 

јасно и недвосмислено види стечени 

академски, односно стручни назив;  

- КОПИЈА ЛИЦЕНЦЕ, СА ПОТВРДОМ 

ИКС ДА ЈЕ ИСТА ВАЖЕЋА, 

(за свако од наведених лица) 

- ПОТВРДЕ 

НАРУЧИОЦА/ИНВЕСТИТОРА из којих 

се, за свако од наведених лица, јасно и 

недвосмислено види да је наведено лице као 

одговорни пројектант израдио пројекат  

 

                                                      

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


