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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 

и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС“, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-349/2019-2 и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-349/2019-3, Јавно предузеће „Путеви 
Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), у року 
предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну 
набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности: 

ОСНОВНА МРЕЖА БПП НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА – ФАЗА II – ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
ГЕОРЕФЕРЕНЦИРАНИХ ПОДАТАКА СА ДОДАТНИХ ДЕОНИЦА У ЗОНИ ПЕТЉИ 

НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА У ФУНКЦИЈИ АЖУРИРАЊА  

Број јавне набавке: 103/2019 

 

У поглављу III  ВРСТА И ОПИС УСЛУГА, део Прилог, мења се тако да сада гласи:  

ПРИЛОГ: 

1. Као угледни пример за израду скица саобраћајних чворова дата је скица 
саобраћајног чвора петља Мали Пожаревац (131) формат А3 

2. Списак мостова у зони петљи 
3. Образац табеле – Табеле за деонице и чворове 
4. Образац табеле – Инвентарски лист за мостове 

 
Заинтересовани понуђачи могу  да имају увид у ПРИЛОГ по горњим тачкама, сваког 

радног дана закључно са петком 13.03.2020. године  до 13 часова у просторијама ЈП „Путеви 
Србије“. улица Бродарска бб, Београд (испод моста Газела). 

 
 

У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. Начин 
на који понуда мора бити сачињена, мења се у целости став 4. тако да сада гласи: 

 
„Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, 

Булевар краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга – 
Основна мрежа БПП на државним путевима – фаза II – Обезбеђење геореференцираних 
података са додатних деоница у зони петљи на државним путевима у функцији 
ажурирања, ЈН бр. 103/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до понедељка 16. марта 2020. године до 09,30 часова.“ 

 
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 3. 

Отварање понуда и рок за доношење одлуке, мења се у целости став 1. тако да сада гласи: 
 
„Јавно отварање понуда извршиће комисија ЈП «Путеви Србије» дана 16. марта  2020. 

године у 10,00 часова у просторијама  ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља 
Александра број 282 у сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача морају 
комисији поднети писану пуномоћ за заступање понуђача у поступку отва 
 
 
 
 
 
 
 
 


