
 
ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА 

НАБАВКА ОПРЕМЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ЗА 
АДАПТИБИЛНО УПРАВЉАЊЕ СВЕТЛОСНОМ САОБРАЋАЈНОМ СИГНАЛИЗАЦИЈОМ У 

БЕОГРАДУ - ПРВА ФАЗА, БР. ЈН 16/17 
 
Поступајући у складу са Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима 

јавних набавки бр. 4-00-253/2018 од 20.03.2018. год. донетим у поступку јавне набавке  

добра – Набавка опреме, пројектовање и успостављање система за адаптибилно управљање 

светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду - ПРВА ФАЗА, бр. ЈН 16/17, Наручилац 
је извршио следеће измене у конкурсној документацији. 

У предметној конкурсној документацији извршена је следећа измена: 
 на страни 11/26 конкурсне документације, у поглављу „Доказ“, у делу „за радне 

машине и уређаје“, у првој алинеји, после речи „пописна листа основних 
средстава на дан“, мења се постојећи датум „31.12.2016.“, тако да након измене 
гласи „31.12.2017. године. 

У прилогу је дата измењена страна конкурсне документације. 
 Напомињемо да је Наручилац, поступајући у складу са чл. 63. став 5 Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објавио Обавештење о 
продужењу рока за подношење пријава на Порталу јавних набавки РС, Порталу јавних 
набавки града Београда, Порталу службених гласила РС и прописа и својој интернет 
страници. 
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11/26 

 најмање једно теретно возило са погоном на свим точковима са дизалицом-руком минимално 
11 тонметара, 

 
 најмање једно теретно возило са корпом за рад на висини минимално 12м, 

 најмање једну машину за удувавање класичних оптичких каблова и за удувавање до 4 микро 

цеви унутар полиетиленске цеви – супер џет, 

 најмање једну машину за удувавање микро цеви и микро кабла - мини џет 

 најмање један ОТДР (уређај за мерење оптичких влакана), са доказом о калибрацији не 
старијим од 1 (једне) године издатим од стране продавца, произвођача или овлашћеног тела 
за вршење калибрације, 

 најмање један сплајсер за настављање оптичких влакана, са доказом о калибрацији односно 
атестирању не старијим од 1 (једне) године издатим од стране продавца, произвођача или 
овлашћеног тела за вршење калибрације осносно атестирања 

 
Доказ:  
за возила:  

 очитане саобраћајне дозволе и одштампане фотографије регистрационе налепнице из које се 

види регистарски број возила и датум истека важећих регистрација, а у случају да 

подносилац пријаве није уписан у саобраћајну дозволу као власник возила, доставити и доказ 

о правном основу коришћења возила (уговор о купопродаји, уговор о закупу или уговор о 

лизингу); 

 за возила чије се захтеване карактеристике не могу утврдити из саобраћајне дозволе, 

подносиоци пријаве морају да доставе стручни налаз о извршеним техничким прегледима о 

испитивању возила, који мора да буде издат од овлашћене институције за контролу 

исправности возила, у којима ће ближе бити одређене све карактеристике возила које је 

било на прегледу и за које се издаје стручни налаз о исправности. 

 
за радне машине и уређаје:  

 фотокопије доказа о располагању са опремом, пописна листа основних средстава на дан 

31.12.2017. године или рачун о куповини или неки други доказ којим се доказује да 

подносилац пријаве располаже поменутом опремом (уговор о купопродаји, уговор о закупу 

или уговор о лизингу); 

 за машине и уређаје чије се захтеване карактеристике не могу утврдити из пописне листе 

основних средстава, рачуна о куповини или неког другог доказа којим се доказује да 

подносилац пријаве располаже поменутом опремом (уговор о купопродаји, уговор о закупу 

или уговор о лизингу), подносиоци пријаве морају да доставе стручни налаз о извршеним 

техничким прегледима о испитивању машина и уређаја, који мора да буде издат од 

овлашћене институције за контролу исправности машина и уређаја, у којима ће ближе бити 

одређене све карактеристике машине или уређаја које је било на прегледу и за које се издаје 

стручни налаз о исправности; 

 доказ о калибрацији ОТДР уређаја (уређаја за мерење оптичких влакана) и сплајсера за 

настављање оптичких влакана, издат од стране продавца, произвођача или овлашћеног тела 

за вршење калибрације, односно атестирања (не старији од 1 године од објављивања позива 

за подношење пријава на Порталу јавних набавки Републике Србије). 

 
 
 
 


