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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. 404354/2019-2 и Решења 
о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-354/2019-3, 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: 

СТУДИЈА ПРИМЕНЕ СИСТЕМА ГРАЂЕЊА У ДРЖАВНОМ ПУТНОМ СИСТЕМУ СА 
НАЈМАЊИМ УТИЦАЈЕМ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ УЗ ОСВРТ НА ЖИВОТНИ ЦИКЛУС 

ПУТА 
Број јавне набавке: 107/2019 

У поглављу III ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК, мења се тачка 8 – Извештај о извршеним 
анализама тако да сада гласи: 

 
За квалитетну израду студије, добављач је обавезан да о свом трошку постави опрему тј. 

уређаје и изврши мерење параметара квалитета ваздуха у реалном времену и то обавезно PM10 
и PM2.5, а ако опрема има могућност приказа и других параметара, укључити те параметре у 
преглед. Уређаји морају омогућити "on-line" праћење параметара, а измерене вредности, у 
реалном времену слаће се на 2 (два) рачунара, као и на 2 (два) мобилна телефона Наручиоца. 
Уређаји морају бити еталонирани и да имају важеће уверење од стране лабораторије. Опрема 
ће се поставити на једној локацији у договору са наручиоцем. 

Вредности са ове локације (уз придружене податке са других локација где су раније 
рађена мерења истих параметара у току извођења радова) служиће као референтне вредности.  
Прокоментарисати налазе у контексту Студије. 

 

У поглављу IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА, мења се додатни услов тако да сада гласи:  
 

Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 

 
1) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни кадровски капацитети – 

учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем 
неоверених копија следећих доказа: За одговорног пројектаната 
саобраћајница / друмских саобраћајница важећа лична лиценца бр. 315 или 
318 или Решење надлежног Министарства. За одговорног инжењера за 
енергетску ефикасност зграда важећа лиценца бр. 381 или Решење 
надлежног Министарства. Иза лиценци прилаже се копија потврде 
Инжењерске коморе Србије. Уз наведена документа, обавезно се прилажу и 
докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача 
запослен – фотокопија М обрасца, односно за носиоца лиценце који није 
запослен код Понуђача: фотокопија уговора о радном ангажовању закључен у 
складу са одредбама Закона о раду. 

 
 
 
 
 
 
 
 



страна 3 од 3 

ФМ 740.07.1         Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – ЈН бр. 107/2019 

  

 

 
 

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 – Студија 
примене система грађења у државном путном систему са најмањим утицајем на животну 
средину уз осврт на животни циклус пута, ЈН бр. 107/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до понедељка 10. фебруара 
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 10. фебруара  

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 
 


