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   ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ 

----------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                              

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, АП Војводина, Република Србија 

 

Број:144-404-167/2019-01                                                       

Датум: 28.08.2019. године                      

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНА БР. 1. КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА- 

ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О ТРАСИРАЊУ И  ПРОЈЕКТА ТУРИСТИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

ЗА БИЦИКЛИСТИЧКУ СТАЗУ НОВИ САД - ЗРЕЊАНИН 

 

ЈН ОП 1.2.2./2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позив за подношење понуда и Конкурсна 

документација објављени на Порталу ЈН и 

интернет страници Наручиоца 

  14.08.2019.године 

Рок за подношење понуде 13.09.2019. године до 10.00 часова 

Јавно отварање понуда 13.09.2019. године до 10.30 часова 

 

 

 

 

 

 

 

август, 2019. године 
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На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке  

образована Решeњем покрајинског секретаријата за привреду и туризам,  број: 144-

404-167/2019-01-02 од 12.08.2019.године, дана 28.08.2019. године п р и п р е м и л а  ј е   
 

 
ИЗМЕНУ БР.1. КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  УСЛУГА – ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О ТРАСИРАЊУ И  ПРОЈЕКТА 

ТУРИСТИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА БИЦИКЛИСТИИЧКУ СТАЗУ НОВИ САД - 

ЗРЕЊАНИН 

 

ЈН МВ  1.2.2./2019 

 

 

У Конкурсној  документацији за јавну набавку   услуга – ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА 

О ТРАСИРАЊУ И  ПРОЈЕКТА ТУРИСТИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА БИЦИКЛИСТИЧКУ 

СТАЗУ НОВИ САД - ЗРЕЊАНИН,  број: 144-404-167/2019-01 објављеној на Порталу 

јавних набавки и интернет страници наручиоца дана од 14.08.2019. године, мења се 

следеће: 

 

1. -Део 4.4.2.) ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ,  под редним бројем 2. Пословни капацитет  и 3. 

Кадровски капацитет(стр.18.Конк.док.) мења  се и гласи: 

 

Ред. 

број 

4.4.2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

1. Финансијски капацитет: 

- 

2. Пословни капацитет: 

 Попуњен, потписан и оверен „Образац – Референтна листаˮ  

 Копија уговора за сваки појединачни пројекат/техничку контролу и 

елаборат наведен у обрасцу референтне листе; 

 Копија насловне странице пројекта/извештаја о техничкој контроли и 

елабората; 

 Потврду управљача државних путева ЈП Путеви Србије којом се потврђује 

да је издата сагласност на саобраћајни пројекат или решење надлежног 

Министарства за постављање туристичке сигнализације према саобраћајном 

пројекту. 

 

Напомене: 

 У случају да понуду подноси група понуђача, услов из тачке 4.3.2.-2. група 

понуђача испуњава заједно. Довољно је да један од чланова групе 

понуђача испуни овај услов и достави тражени доказ. 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба 

доставити за подизвођача. Понуђач мора самостално да испуни овај услов. 

3. Кадровски капацитет: 
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 Копија Уговора о раду/ангажовању, или копија М обрасца; 

 Копија важећих лиценци 370, издатих од стране Инжењерске коморе 

Србије или надлежног министарства за одговорног пројектанта саобраћаја и 

саобраћајне сигнализације и потврде Инжењерске коморе Србије којима се 

доказује да су лиценце важеће (лиценце морају бити важеће у моменту 

отварања понуда), за сваког инжењера појединачно; 

 Попуњен, потписан и оверен печатом понуђача „Образац – Референтна 

листа одговорног пројектантаˮ и за сваки појединачни пројекат, копију 

насловне странице пројекта и  потврду наручиоца из које се види да је 

лице у функцији одговорног пројектанта израдило саобраћајни пројекат 

туристичке сигнализације за означавање бициклистичке руте или да је као 

руководилац или члан тима израдило елаборат за означавање 

бициклистичке руте. 

 

Напомене: 

 Под „радно ангажованим лицем“ сматра се свако лице које понуђач 

ангажује по основу уговора о раду (на неодређено или одређено време) 

или по другом правном основу (уговор о делу или други правни основ), а у 

складу са Законом о раду и другим прописима који регулишу ову област. 

 у случају да понуду подноси група понуђача, довољно је да један од 

чланова групе понуђача испуни овај услов и достави доказ. 

 у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ треба 

доставити и за подизвођача (ако је више њих доставити за сваког од њих). 

 

 

 
 

2. У осталом делу Конкурсна документација за предметну набавку остаје 

непромењена. 

 

3. Понуђач је у обавези да понуду достави у складу са наведеним 

изменама. У супротном понуда ће се одбити као неприхватљива. 

 

4.Сходно ставу 1. члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),Наручилац ће Измене 

Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца.  

 

 

 

 

 

                                                                     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: 

                                                                  

                                                                


