
 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

мале вредности услуге, брoj 404-1/121у-2019-28 - израда стратегије и акционог плана за 

унапређење безбедности  деце у саобраћају, обавештава сва заинтересова лица да је 

извршена измена и допуна конкурсне документације 

 

            ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1 

 

1.    На страни 6/40 Конкурснe документaцијe за предметну јавну набавку, у делу II 

Упутство понуђачима како да сачине понуду, Комплетном понудом сматраће се свака 

понуда која садржи, ђ) Докази о испуњености додатног услова из чл. 76. ст. 2. ЗЈН у 

погледу кадровског капацитета, мења се и допуњује текст: 

„- копије дипломе или уверења о стеченом високом образовању, копије М 

обрасца осигурања и копије Уговора о раду којим доказује да је исти у радном односу 

код понуђача (на одређено или неодређено време) или копије уговора којим се регулише 

рад ван радног односа (копије Уговора о обављању привремених и повремених послова 

или Уговора о допунском раду), уколико је ангажован код понуђача по основу уговора о 

раду ван радног односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202 и копије 

важеће личне лиценце број 370 одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације, издате од стране Министарствa грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре или Инжењерске коморе Србије, за најмање 1 (једног) доктора техничких 

наука из уже научне области - саобраћајно инжењерство; 

- копије М обрасца осигурања и копије Уговора о раду којима се доказује да су 

исти у радном односу код понуђача (на одређено или неодређено време) или копије 

уговора којим се регулише рад ван радног односа (копију Уговора о обављању 

привремених и повремених послова или Уговора о допунском раду), уколико је ангажован 

код понуђача по основу уговора о раду ван радног односа, који су предвиђени Законом о 

раду сходно чл. 197. до 202. за најмање 2 (два) дипломирана инжењера саобраћаја.“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„- копије дипломе или уверења о стеченом високом образовању, копије М 

обрасца осигурања и копије Уговора о раду којим доказује да је исти у радном односу 

код понуђача (на одређено или неодређено време) или копије уговора којим се регулише 

рад ван радног односа (копије Уговора о обављању привремених и повремених послова 

или Уговора о допунском раду), уколико је ангажован код понуђача по основу уговора о 

раду ван радног односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202, за 

најмање 1 (једног) доктора техничких наука из уже научне области - саобраћајно 

инжењерство и за најмање 2 (два) дипломирана инжењера саобраћаја и 

- за најмање 1 (једног) имаоца лиценце број 370 одговорног пројектанта саобраћаја 

и саобраћајне сигнализације, издате од стране Министарствa грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре или Инжењерске коморе Србије, копије важеће личне лиценце;“ 

 

2. На страни 20/40, Конкурснe документaцијe за предметну јавну набавку, у делу 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова, Додатни услови које понуђач у поступку јавне набавке 

мора доказати, 1. Услов из чл. 76. став 2. ЗЈН - пословни капацитет,  мења се и допуњује 

текст: 

       „1. Услов из чл. 76. ст. 2.  Закона - пословни капацитет: да је понуђач у последње 

три године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки 

израдио минимално 2 (два) пројекта из области безбедности саобраћаја.“ 
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тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„1.  Услов из чл. 76. ст. 2.  Закона - пословни капацитет: да је понуђач у 

последњих пет година до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки израдио минимално 2 (два) пројекта из области безбедности саобраћаја.“ 

 

3. На страни 20/40 и 21/40 , Конкурснe документaцијe за предметну јавну набавку, у 

делу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како 

се доказује испуњеност тих услова, Додатни услови које понуђач у поступку јавне набавке 

мора доказати, 2. Услов из чл. 76. став 2. ЗЈН - кадровски капацитет,  мења се и допуњује 

текст: 

  „2.  Услов из чл. 76. ст. 2. Закона - кадровски капацитет: да за извршење 

предметне јавне набавке има, ангажовано по основу Уговора о раду (на одређено или 

неодређено време) или Уговора којим се регулише рад ван радног односа, и то: 

- најмање 1 (једног) доктора техничких наука из уже научне области - саобраћајно 

инжењерство, који је ималац лиценце број 370 одговорног пројектанта саобраћаја и 

саобраћајне сигнализације, издате од стране Министарствa грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре или Инжењерске коморе Србије, и 

- најмање 2 (два) дипломирана инжењера саобраћаја.“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

  „2. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона - кадровски капацитет: да за извршење 

предметне јавне набавке има, ангажовано по основу Уговора о раду (на одређено или 

неодређено време) или Уговора којим се регулише рад ван радног односа, и то: најмање 1 

(једног) доктора техничких наука из уже научне области - саобраћајно инжењерство и 

најмање 2 (два) дипломирана инжењера саобраћаја, од којих је најмање 1 (један) 

ималац лиценце број 370 одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације, издате од стране Министарствa грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре или Инжењерске коморе Србије.“ 

 
4. На страни 21/40 и 22/40, Конкурснe документaцијe за предметну јавну набавку, у 

делу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како 

се доказује испуњеност тих услова, Доказ, 3.,  мења се и допуњује текст: 

 

 „3. Испуњеност додатног услова из чл. 76. ст. 2. ЗЈН у погледу кадровског 

капацитета, дефинисаног овом конкурсном документацијом, понуђачи доказују 

достављањем: 

 -  копије дипломе или уверења о стеченом високом образовању, копије М 

обрасца осигурања и копије Уговора о раду којим доказује да је исти у радном односу 

код понуђача (на одређено или неодређено време) или копије уговора којим се регулише 

рад ван радног односа (копију Уговора о обављању привремених и повремених послова 

или Уговора о допунском раду), уколико је ангажован код понуђача по основу уговора о 

раду ван радног односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202 и копије 

важеће личне лиценце број 370 одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације, издате од стране Министарствa грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре или Инжењерске коморе Србије, за најмање 1 (једног) доктора техничких 

наука из уже научне области – саобраћајно инжењерство;        

  - копије М обрасца осигурања и копије Уговора о раду којима се доказује да су 

исти у радном односу код понуђача (на одређено или неодређено време) или копије 

уговора којим се регулише рад ван радног односа (копију Уговора о обављању 

привремених и повремених послова или Уговора о допунском раду), уколико је ангажован 

код понуђача по основу уговора о раду ван радног односа, који су предвиђени Законом о 

раду сходно чл. 197. до 202. за најмање 2 (два) дипломирана инжењера саобраћаја.“ 
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тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„3. Испуњеност додатног услова из чл. 76. ст. 2. ЗЈН у погледу кадровског 

капацитета, дефинисаног овом конкурсном документацијом, понуђачи доказују 

достављањем: 

            - копије дипломе или уверења о стеченом високом образовању, копије М 

обрасца осигурања и копије Уговора о раду којим доказује да је исти у радном односу 

код понуђача (на одређено или неодређено време) или копије уговора којим се регулише 

рад ван радног односа (копије Уговора о обављању привремених и повремених послова 

или Уговора о допунском раду), уколико је ангажован код понуђача по основу уговора о 

раду ван радног односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202, за 

најмање 1 (једног) доктора техничких наука из уже научне области - саобраћајно 

инжењерство и за најмање 2 (два) дипломирана инжењера саобраћаја и 

- за најмање 1 (једног) имаоца лиценце број 370 одговорног пројектанта 

саобраћаја и саобраћајне сигнализације, издате од стране Министарствa грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре или Инжењерске коморе Србије, копије важеће личне 

лиценце;“ 

 

 

Измењенe и допуњенe странe 6/40, 20/40, 21/40 и 22/40 чинe саставни део 

Конкурсне документације. Понуђачи су дужни да своје понуде сачине и поднесу у 

складу са извршеном Изменом и допуном конкурсне документације број 1. 

 

 

У Нишу, дана 09.12.2019. године 
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Измењена страна 6/40 конкурсне документације 

 

 

- копије дипломе или уверења о стеченом високом образовању, 

копије М обрасца осигурања и копије Уговора о раду којим доказује да је 

исти у радном односу код понуђача (на одређено или неодређено време) или 

копије уговора којим се регулише рад ван радног односа (копије Уговора о 

обављању привремених и повремених послова или Уговора о допунском 

раду), уколико је ангажован код понуђача по основу уговора о раду ван радног 

односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202, за најмање 

1 (једног) доктора техничких наука из уже научне области - саобраћајно 

инжењерство и за најмање 2 (два) дипломирана инжењера саобраћаја и 

- за најмање 1 (једног) имаоца лиценце број 370 одговорног пројектанта 

саобраћаја и саобраћајне сигнализације, издате од стране Министарствa 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или Инжењерске коморе Србије, 

копије важеће личне лиценце; 

 

Напомена: Уколико у доказивању кадровског капацитета учествује 

директор, оснивач, односно члан привредног друштва, исти не мора бити 

запослен у привредном друштву, али је у обавези да достави одговарајући 

образац М осигурања. 

 

е)  У случају подношења заједничке понуде, доставити Споразум којим 

се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

предметне јавне набавке, а који обавезно садржи делове прецизно наведене у 

тач. 8. овог Упутства; 

 

ж) Понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова 

припреме понуде - попуњен и потписан. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 

може тражити од наручиоца накнаду трошкова.  

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде 

узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 

наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 

понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди; 

Напомена: Достављање обрасца трошкова припреме понуде није 

обавезно. 

 

з)  Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, 

понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да 

изради, потпише и достави у склопу понуде.  
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Измењена страна 20/40 конкурсне документације 
 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 26., 

ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. ЗЈН, а исте доказује достављањем следећих доказа, и то: 

 

Обавезни услови које понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН: да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар;  

 

2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН: да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 

није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 

3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН: да је измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе 

када има седиште на њеној територији; 

Напомена: Понуђач  је у обавези да измири све доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине, чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што значи не само 

на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења 

одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о 

финансирању локалне самоуправе. 

 

4. Услов из чл. 75. ст. 2. ЗЈН: да је при састављању понуде поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде; 

 

Додатни услови које понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

1.     Услов из чл. 76. ст. 2.  Закона - пословни капацитет: да је понуђач у 

последњих пет година до дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки израдио минимално 2 (два) пројекта из области безбедности 

саобраћаја. 

 

2.    Услов из чл. 76. ст. 2. Закона - кадровски капацитет: да за извршење 

предметне јавне набавке има, ангажовано по основу Уговора о раду (на одређено 

или неодређено време) или Уговора којим се регулише рад ван радног односа, и то:  

најмање 1 (једног) доктора техничких наука из уже научне области - 

саобраћајно инжењерство и најмање 2 (два) дипломирана инжењера саобраћаја, 

од којих је најмање 1 (један) ималац лиценце број 370 одговорног пројектанта 

саобраћаја и саобраћајне сигнализације, издате од стране Министарствa 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или Инжењерске коморе Србије. 
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ДОКАЗ: 

 

           1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) и из члана 75. ст. 2. ЗЈН понуђачи 

доказују достављањем: 

 Изјаве понуђача - попуњена и потписана, уколико понуђач самостално 

подноси понуду, 

или 

 Изјаве понуђача и подизвођача - попуњена и потписана, уколико 

понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

или 

 Изјаве групе понуђача - попуњена и потписана, у случају уколико понуду 

подноси група понуђача; 

 

Напомена: Понуђачи достављају једну од три изјаве у зависности од начина 

наступа. 

 

2. Испуњеност додатног услова из чл. 76. ст. 2. ЗЈН у погледу пословног 

капацитета дефинисаног овом конкурсном документацијом, понуђачи доказују 

достављањем: Референтне листе о израђеним пројектима (за сваки 

појединачни пројекат, наведен у референтној листи, понуђач додатно треба да 

достави: Фотокопију закљученог уговора за предметну референцу; Потврду/е о 

референци израђене и потписане од стране Наручиоца пројекта, о успешно 

реализованом уговору које, поред осталих података, морају обавезно 

садржати: податке о издаваоцу потврде (назив наручиоца, седиште, матични 

број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт телефон), податке о 

привредном субјекту који је пружио услуге, опис пружених услуга, на основу 

које ће понуђач на несумњив начин доказати да испуњава пословни капацитет, 

датум, месец и годину пружња услуга); 

 

       3. Испуњеност додатног услова из чл. 76. ст. 2. ЗЈН у погледу кадровског 

капацитета, дефинисаног овом конкурсном документацијом, понуђачи 

доказују достављањем: 

 

- копије дипломе или уверења о стеченом високом образовању, копије 

М обрасца осигурања и копије Уговора о раду којим доказује да је исти у 

радном односу код понуђача (на одређено или неодређено време) или копије 

уговора којим се регулише рад ван радног односа (копије Уговора о 

обављању привремених и повремених послова или Уговора о допунском 

раду), уколико је ангажован код понуђача по основу уговора о раду ван радног 

односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202, за најмање 

1 (једног) доктора техничких наука из уже научне области - саобраћајно 

инжењерство и за најмање 2 (два) дипломирана инжењера саобраћаја и 
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- за најмање 1 (једног) имаоца лиценце број 370 одговорног пројектанта 

саобраћаја и саобраћајне сигнализације, издате од стране Министарствa 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или Инжењерске коморе Србије, 

копије важеће личне лиценце; 

 

 

         Напомена: Уколико у доказивању кадровског капацитета учествује 

директор, оснивач, односно члан привредног друштва, исти не мора бити 

запослен у привредном друштву, али је у обавези да достави одговарајући 

образац М осигурања. 
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