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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 404-
103/20-2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-103/20-3, 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: 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИСПОРУКА, УГРАДЊА И ПУШТАЊЕ У РАД БРЗИХ 
ПУЊАЧА ЗА ПУЊЕЊЕ ЕЛЕКТРО АУТОМОБИЛА НА АУТОПУТЕВИМА  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

Број јавне набавке: 6/2020 

На крају поглавља III ВРСТА  И ОПИС УСЛУГА, додаје се „Напомена“ која гласи: 
 
„Напомена: 

Ради утврђивања захтеваних карактеристика пуњача и опреме за соларну електрану 
уз понуду потребно је доставити: 

Технички лист произвођача опреме. Уколико се достави технички лист на српском 
језику он мора бити оверен од стране произвођача опреме или произвођачевог 
представништва за територију Републике Србије. 

Изјаву произвођача опреме или произвођачевог представништва за територију 
Републике Србије да његова опрема/производ задовољава услове из конкурсне 
документације. 

Ради утврђивања захтеваних карактеристика платформе потребно је доставити: 

Технички лист произвођача платформе. Уколико се достави технички лист на српском 
језику он мора бити оверен од стране произвођача платформе или произвођачевог 
представништва за територију Републике Србије. 

Изјаву произвођача платформе или произвођачевог представништва за територију 
Републике Србије да његова платформа задовољава услове из конкурсне документације. 

Изјаву или неки други документ произвођача платформе или произвођачевог 
представништва за територију Републике Србије којим се одобрава коришћење платформе 
понуђачу. 

 
У поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, брише се Образац бр. 2, тако да исти 
добављачи не требају попуњавати, док се у тачка 2. Упутство како се доказује испуњеност 
услова, код додатних услова у подтачки 4) мења напомена тако да сада гласи: 

 
„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 7. тако да сада гласи: 
 
„Понуда мора да садржи: 

• Попуњене и потписане обрасце бр 1 и 3; 

• Попуњен и потписан образац понуде; 

• Попуњен и потписан модел уговора; 

• Попуњен и потписан образац изјаве о независној понуди; 

• Попуњен и потписан образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 
о јавним набавкама. 

Попуњен и потписан образац потврде о обиласку локације.“ 
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У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, додају се 
следећи образац потврде о референцама и Образац бр. 3 који гласе: 

 

 
ПОТВРДА 

 
О ПРОЈЕКТОВАЊУ, ИСПОРУЦИ, МОНТАЖИ И ПУШТАЊУ У РАД  

ЕЛЕКТРО ПУЊАЧА 
 

 
_____________________________________  
                   Назив наручиоца  
_____________________________________  
                       Адреса  
 
Овим потврђујемо да је понуђач 
 
____________________________________________из _______________________________, 
 
______________________________________________________________________________ 

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; в) овлашћени члан) 
 
за потребе Наручиоца 
 
_____________________________________________________________ ,  
 
квалитетно и у уговореном року израдио идејни пројекат, испоручио, монтирао и пустио у 
рад пуњаче за пуњење електро аутомобила (ултра брзих, брзих и/или средње брзих пуњача) 
снаге 175 kW DC и/или 50 kW DC и/или 22 kW AC 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

(навести назив уговора/број рачуна и врсту радова) 
 
а на основу уговора/рачуна број  _________________ од _________________ године.  
 
чија је реализација окончана ___________ године.  
 

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не 
може користити.  

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе 
наведени подаци тачни.  
 
Контакт особа Наручиоца: ___________________________________, телефон: ___________  
 

Потпис овлашћеног лица __________________________  
 
                                                                                    
                                                                                                  М.П. 
 
 
 
 
Напомена: Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, 
тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у 
датом моделу Потврде. 
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Образац бр.3 

 
ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ  

 
ПРОЈЕКАТА, ИСПОРУКА, МОНТАЖА И ПУШТАЊА У РАД ЕЛЕКТРО ПУЊАЧА 

 

Р
е
д

н
и
 б

р
. 

Назив уговора/број рачуна 

Година 
окончања 

реализације 
пројекта, 
испоруке, 
монтаже и 

пуштања у рад 

Наручилац 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Напомена: Понуђач је обавезан да достави потврде (модел обрасца дат је на претходној 
страници) наручилаца о реализованим пројектима, испорукама, монтажама и пуштању у рад 
електро пуњача који су наведени у референтној листи. 
 

  
У _______________ дана _________ 2020.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
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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 – 
Пројектовање, испорука, уградња и пуштање у рад брзих епуњача за пуњење електро 
аутомобила на аутопутевима Републике Србије, ЈН бр. 6/2020 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда 
се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до петка 05. јуна 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 став 1. тако да сада гласи: 
 
„Јавно отварање понуда извршиће комисија дана 05. јуна 2020. године у 10,00 

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


