
 
 
 

Република Србија 

Град Београд 

Градска управа града Београда 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник'' брoj 124/12, 14/15 
и 68/15),  

 
ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА БРОЈ 14/15  
 „КУПОВИНА И УГРАДЊА СЕМАФОРСКИХ УРЕЂАЈА ЗА ОПРЕМАЊЕ РАСКРСНИЦА“ 

 
Секретаријат за саобраћај врши Другу измену конкурсне документације за јавну набавку добра, 
број 14/15 - „КУПОВИНА И УГРАДЊА СЕМАФОРСКИХ УРЕЂАЈА ЗА ОПРЕМАЊЕ РАСКРСНИЦА“, 
тако што: 
-На страни 8/70, У делу: ''ДОДАТНИ  УСЛОВИ  ИЗ  ЧЛАНА 76.  ЗАКОНА'' код тачке  3. 
(технички капацитет) изостављен је услов: 
 

'' 3. аутодизалицом, са корпом чија је носивост преко 200 кг         1 ком ", 
  
с обзиром да за набавку семафора није од кључне важности наведени додатни услов, 
тако да сада наведени услов гласи: 

„3.   Да понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, односно да располаже: 

1. камионом носивисти преко 5 т       1 ком  
2. грађевинским компресором       1 ком  
 
 Наведени услови доказују се достављањем: 

-За камион: Очитанa саобраћајна дозвола и одштампана фотографија регистрационе 
налепнице из које се види регистарски број возила и датум истека важеће регистрације (у 
случају да понуђач није уписан у саобраћајну дозволу као власник возила, доставити и доказ о 
правном основу коришћења возила (уговор о купопродаји, уговор о закупу, уговор о лизингу)) " 

 
На истој страни уместо: 

„- за грађевински компресор: фотокопије доказа о располагању са опремом, пописна 
листа основнних средстава на дан 31.12.2014.године или рачун или фактуру о куповини 
или неки други доказ којим се доказује да понуђач располаже поменутом опремом“ 
 

сада стоји: 
 
„- за грађевински компресор: фотокопије доказа о располагању са опремом, пописна 
листа основних средстава на дан 31.12.2015.године или рачун или фактуру о куповини 
или неки други доказ којим се доказује да понуђач располаже поменутом опремом“ 
 
 
Измењене странице чине саставни део конкурсне документације 
 



  (2) Достављањем потврде Наручиоца, да је Понуђач, извршио опремање локација 
(раскрсница или пешачких прелаза) светлосном саобраћајном сигнализацијом са 
примењеним детекторским или адаптибилним управљањем. Потврда садржи списак са 
називима локација, град и државу у којима се налазе локације и датум коначне 
примопредаје Инвеститору. Уколико је референца из иностранства, мора бити на обрасцу 
из понуде, преведена на српски и оверена печатом судског тумача 
 
(3) Понуђач доставља и копије уговора (основног и евентуалних анекса) да је извршио 
опремање локација светлосном саобраћајном сигнализацијом са примењеним 
детекторским или адаптибилним управљањем) за све локације наведене у Потврди.  
 
(4) За све семафорисане локације наведене у Потврди доставља се извод из пројектне 
документације (диспозиције сигнала, план кабловске канализације, детектора и тастера, 
план стања, алгоритам рада). Једном семафорисаном локацијом сматра се сва опрема која 
је повезана и којом се управља са једним управљачким уређајем, а која може бити 
постављена на више блиских раскрсница или пешачких прелаза.  
 
У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају 
задати услов о пословном капацитету. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан 
је да сам испуни задати услов о пословном капацитету. 
 

3.   Да понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, односно да располаже: 

1. камионом носивисти преко 5 т       1 ком  
2. грађевинским компресором       1 ком  
 
 Наведени услови доказују се достављањем: 
-За камион: Очитанa саобраћајна дозвола и одштампана фотографија регистрационе 
налепнице из које се види регистарски број возила и датум истека важеће регистрације 
(у случају да понуђач није уписан у саобраћајну дозволу као власник возила, доставити и 
доказ о правном основу коришћења возила (уговор о купопродаји, уговор о закупу, 
уговор о лизингу)) 
- за грађевински компресор: фотокопије доказа о располагању са опремом, пописна 
листа основнних средстава на дан 31.12.2015.године или рачун или фактуру о куповини 
или неки други доказ којим се доказује да понуђач располаже поменутом опремом  

 
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају 
задати услов о техничком капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан 
је да сам испуни задати услов о техничком капацитету. 
4. Да понуђач располаже кадровским капацитетом за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, односно да има на располагању: 

1. саобраћајног инжењера са лиценцом 370 или 470  1 лице 
2. грађевинског инжењера са лиценцом 410    1 лице 
3. електроинжењера са лиценцом 453    1 лице 
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