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страна 2 од 2 

ФМ 740.07.1       Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 30/2018   

 

 
На основу члана 32. 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-
165/2018-2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-165/2018-3, 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 отвореном поступку: 

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ СА СТУДИЈОМ ОПРАВДАНОСТИ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА 
БР.27, ЛОЗНИЦА – ВАЉЕВО – ЛАЗАРЕВАЦ, ДЕОНИЦА: ИВЕРАК – ЛАЈКОВАЦ 

(ПЕТЉА НА АУТОПУТУ Е-763 БЕОГРАД – ПОЖЕГА), L=17,00KM  

Број јавне набавке: 30/2018 

 
 
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, тачка 2. Упутство како се доказује испуњеност услова, код доказа о 
испуњавању обавезног услова мења се подтачка 4) тако да сада гласи:  

 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Важећа решења надлежног 

министарства да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за израду техничке 
документације за које одобрење за изградњу издаје надлежно министарство и то: за 
пројектовање саобраћајница (П131Г2); за пројектовање грађевинских конструкција – 
мостова (П132Г1); за пројектовање саобраћаја и саобраћајне сигнализације 
(П131С1); за пројекте телекомуникационих мрежа и система за телекомуникационе 
објекте,односно мреже и системе или средства која се граде на територији  две или 
више општина (П151Е3); за пројекте електроенергетских инсталација високог и 
средњег напона  - далеководи напона 110 и више KV (П061Е1) и важеће решење 
Републичког геодетског завода да Понуђач испуњава услове за обављање 
геодетских радова. 

 

У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. 
Начин на који понуда мора да буде сачињена, мења се 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 – 
Идејни пројекат са Студијом оправданости државног пута IБ реда бр.27, Лозница – 
Ваљево – Лазаревац, деоница: Иверак – Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд – 
Пожега), L=17,00km, ЈН бр. 30/2018 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца до понедељка 16. јула 2018. године до 12,30 
часова.“ 
 

У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 3. 
Отварање понуда и рок за доношење одлуке, мења се став 1. тако да сада гласи: 

 
„Јавно отварање понуда извршиће комисија дана 16. јула 2018. године до 13,00 

часова у просторијама  ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља Александра број 
282 у сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети 
писмену пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда.“ 

 

 

 


