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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. бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-
138/2019-2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 404-138/2019-3, 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 у отвореном поступку: 

 
ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТНО – ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ИНТЕРМОДАЛНИ ТЕРМИНАЛ БАТАЈНИЦА 
 
 

Број јавне набавке: 6/2019 

 
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, код додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, мења се 
подтачка 1) тако да сада гласи: 

 
1)  Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу кадровских капацитета – 

Понуђач мора да располаже одговарајућим квалификованим кадром за 
реализацију уговора Доказ: Важеће личне лиценце вршилаца техничке контроле 
(само за кључно особље) и то: 

 

Редни 
бр. 

Позиција 
Стаж 
мин 
(год) 

Лична лиценца 

1 
Вршилац техничке контроле 
грађевинског пројекта пута 

5 315 

2 
Вршилац техничке контроле 
грађевинских конструкција 

5 310 

3 
Вршилац техничке контроле 
саобраћајне сигнализације и 
опреме пута 

5 370 

 
уз наведене личне лиценце, обавезно се прилажу (иза сваке приложене лиценце) 
копије потврда Инжењерске коморе Србије, професионалну биографију (CV) 
потписану од стране носиоца лиценце, као и доказ о радном статусу: за наведеног 
носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија М образсца односно за 
лица која нису запослена код подносиоца понуде фотокопије уговора о радном 
ангажовању који су закључени у складу са одредбама Закона о раду. 
Попунити образац бр. 1 у оквиру овог Поглавља. 
 
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. 

Начин на који понуда мора да буде сачињена, мења се став 3. 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 – 
Teхничкa кoнтрoлa прojeктнo – тeхничкe дoкумeнтaциje за Интермодални терминал 
Батајница, ЈН бр. 6/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до четвртка 25. априла 2019. године до 10,30 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: 
 



страна 3 од 2 

ФМ 740.07.1      Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 6/2019 
 

„Јавно отварање понуда извршиће комисија дана 25. априла 2019. године у 11,00 
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.“ 

 
 
У поглављу VII МОДЕЛ УГОВОРА, мењају се Посебни услови уговора тако да сада 

гласе: 
 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ УГОВОРА 
 

Bрој 
клаузуле 
ОУУ 

Измене и допуне Општих Услова Уговора 

1.5 Адресе уговорних страна: 
 
Наручилац: Јавно предузеће “Путеви Србије” 
За: Гордана Суботички-Ђорђевић, дипл.инж.грађ. 
 Сектор за инвестиције 
Адреса:  Булевар краља Александра 282, 11000 Београд 
Телефон: +381 11 30 34 744 
Е-маил: gordana.suboticki-djordjevic@putevi-srbije.rs 
 
Добављач:   
 
За:   
 
Адреса:    
 
Телефон:   
 
Е-маил:   
 
Сви документи које оверавају потписници Уговора, као и овлашћени 
представници Уговорних страна наведени у Клаузули 1.8 ПУУ 
непосредно, достављају се на горе наведене адресе. 
 
Уколико одредбама Уговора није другачије назначено, остали 
документи које оверавају овлашћени представници Наручиоца, 
именовани у складу са одредбама Клаузуле 1.9 ОУУ, односно 
кључно особље и/или други претходно именовани представници 
Добављача на Уговору, достављају се кроз електронску 
комуникацију на горе наведене е-адресе. 
 
На иницијалном састанку, који заказује Наручилац након 
закључења Уговора, прецизирају се листе примаоца и њихове е-
адресе у комуникацији Уговорних страна, и дефинишу се остали 
специфични елементи у вези комуникације на Уговору.  
 
Записник са иницијалног састанка припрема Добављач и у року од 
2 (два) дана доставља Наручиоцу на сагласност и оверу. Кашњење 
Добављача у извршењу ове обавезе може проузроковати 
активирање казнене одредбе наведене у Клаузули 6.4 (д) ОУУ и 
ПУУ. 
 
Свака Уговорна страна може заказати другој Уговорној страни 
састанак у вези са извршењем Услуге писаним путем 
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достављањем обавештења бар 3 (три) дана пре планираног датума 
састанка. Записнике са састанака припрема Добављач и у року од 2 
(два) дана доставља Наручиоцу на сагласност и оверу. Кашњење 
Добављача у извршењу ове обавезе може проузроковати 
активирање казнене одредбе наведене у Клаузули 6.4 (д) ОУУ и 
ПУУ. 
 
Наручилац задржава право да у сваком тренутку током извршења 
Услуге тражи од Добављача измену начина доставе било ког 
документа захтеваног Уговором или потребног ради извршења 
Услуге и Уговора. 

1.7 Водећи партнер Заједничког наступања је [уписати назив носиоца 
посла] 
 
 
 
Напомена: Уколико Добављач наступа самостално, уписати „Није 
примењиво“.  

1.8 Овлашћени (ауторизовани) представници Уговорних страна су: 
 
За Наручиоца: Г-ђа. Гордана Суботички-Ђорђевић, 
дипл.инж.грађ. 
 Извршни директор сектора за инвестиције 
 
За Добављача:   
   
   

2.3 (а) Услуга се сматра завршеном предајом и прихватањем 
Коначног извештаја техничке контроле о прихватању Пројекта за 
грађевинску дозволу који је предмет услуге и предајом и 
прихватањем Коначног извештаја о извршењу услуге. 
 
 Рок за доставу Прелиминарног извештаја техничке контроле 
је 14 дана од датума предаје комплетне техничке документације 
Добављачу за Пројекат за грађевинску дозволу; 
 
 Рок за доставу Коначног извештаја техничке контроле је 14 
дана од дана обавештења Пројектанта да је поступио по 
примедбама из Прелиминарног извештаја за Пројекат за 
грађевинску дозволу; 
 
(б) Уговор истиче након успешног обезбеђења Потврде о 
пријему техничке документације за Пројекат који је предмет услуге 
и по испостављању окончане ситуације за извршену услугу. 

3.4 (а) Добављач је у обавези да, под условима наведеним у 
Конкурсној документацији обезбеди безусловну, наплативу на први 
позив, без права приговора, Гаранцију за добро извршење посла на 
износ 10% од уговорне цене без ПДВ-а, у форми прописаној 
Конкурсном документацијом са роком важности 60 дана дуже од 
Датума завршетка Услуге дефинисаног Клаузулом 2.3 ОУУ и ПУУ. 
(б) Уколико се у току реализације услуге промене рокови за 
извршење, Добављач је дужан да гаранцију за добро извршење 
посла продужи у складу са новим роковима 
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3.6(c) Нема додатних захтева. 

3.10(c) Добављач не сме користити документацију која представља 
власништво Наручиоца у било коју сврху, осим за извршење 
Услуге, без претходне писане сагласности овлашћеног 
представника Наручиоца. 

4.1 Прихваћено кључно особље из Понуде: 
 
Вршилац техничке контроле грађевинског пројекта пута: 
 
[унети име и презиме],  
Вршилац техничке контроле путних објеката 
 
[унети име и презиме],  
Вршилац техничке контроле пројеката саобраћајне сигнализације и 
опреме пута 
 
[унети име и презиме]  

6.2 Свака привремена ситуација, припрема се у 8 (осам) примерка, од 
чега 5 примерака задржава Наручилац. 
Евентуалну промену броја потребних примерака привремене 
ситуације Уговорне стране утврђују на иницијалном састанку, или 
уколико се за тим укаже потреба касније, писаним обавештењем 
другој уговорној страни. 

6.3 Број рачуна за плаћање Добављачу је: 
 
 
 
[унети све потребне податке: пун назив и адреса пословне банке, 
бр. рачуна] 
 
Плаћања Добављачу се врше према следећем распореду уз 
испуњење наведених услова: 

a. Добављач испоставља авансну и привремене 
ситуације; 

b. У привременим ситуацијама Добављач фактурише 
износе у складу са фазом реализације услуге у 
одговарајућим износима наведеним у Обрасцу VIII 
Структура цене на следећи начин: 

- Добављач испоставља авансну ситуацију на износ од 15% 
уговорене цене 

- Комплетан Пројекат за грађевинску дозволу предат 
техничкој контроли на износ 40% уговорене цене; 

- Комплетна оверена Техничка документација предата 
Наручиоцу (садржи Коначни извештај техничке контроле) на 
износ 30% уговорене цене; 

- Прибављена грађевинска дозвола од стране надлежног 
министарства на износ од 10% уговорене цене; 

- Достављен Завршни извештај о извршењу услуге и 
прибављања потврде Наручиоца да су испуњене уговорне 
обавезе на износ од 5% уговорене цене 
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6.4 (а)  0.1% од уговорне цене за сваки дан кашњења 
(б)  0.2% од уговорне цене за сваки дан кашњења 
(в)  0.2 % од уговорне цене за сваки дан кашњења 
(г)  0.1 % од уговорне цене за сваки дан кашњења 
(д)  није примењиво 

 


