
 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 
14/15 и 65/15) сачињена је 
 

ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ 

„Израда катастра саобраћајне сигнализације – II фаза“, 
Бр. ЈН 21/18, у отвореном поступку 

 
У конкурсној документацији за јавну набавку услуге – „Израда катастра саобраћајне 
сигнализације – II фаза“, број 21/18, извршене су следеће измене: 
 
1. На страни 8/187, у тачки „1. Услов – потребно је да понуђач располаже кадровским 

капацитетом  за учешће у поступку предметне јавне набавке,  односно  да понуђач 
радно ангажује: 
 
Најмање 2 (два) дипломирана инжењера геодезије са важећим лиценцама 
инжењерске коморе Србије (Одговорни пројектант геодетских пројеката-лиценца број 
372), 
 
и 
 
Најмање 2 (два) дипломирана инжењера саобраћаја са важећим лиценцама 
инжењерске коморе Србије (Одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације-
лиценца број 470).“ 
 
после везника „и“ брише се 
 
„Најмање 2 (два) дипломирана инжењера саобраћаја са важећим лиценцама 
инжењерске коморе Србије (Одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације-
лиценца број 470).“ 

 
2. На страни 8 и 9/187, после тачке 1. Услов, у делу Доказ: брише се друга алинеја 

 
„• фотокопија важећих лиценци за свe радно ангажованe инжењерe саобраћаја са 

лиценцом број 470, Инжењерске коморе Србије (у даљем тексту: ИКС) и Потврде 
ИКС да су носиоци лиценци чланови ИКС, да су измирили обавезе према ИКС у 
текућој години и да им Одлуком Суда Части није одузета лиценца;“ 

 
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
 
У прилогу ове измене дате су измењене стр. 8 и 9 Конкурсне документације. 
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Доказ:  
Копијa важећег решењa надлежног министарства о испуњавању услова за добијање лиценце за 
израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: 
- за пројекте саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне путеве првог и другог реда, 

путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П131С1).  
 
5. Услов из члана 75. став 2. Закона  - Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито 
наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 Доказ:  
Потписан и оверен Oбразац изјаве о поштовању обавеза  из члана 75. став 2. Закона (Образац 7). 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Образац Изјаве о поштовању обавеза  из члана 75. става 
2. Закона (Образац 7), мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из 
групе понуђача и оверена печатима. 

НАПОМЕНА: 
Сагласно члану 78. Закона понуђач који је уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом 
подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75., став 1., тачке 1), 2) и 4) 
Закона о јавним набавкама. 

Сагласно члану 79. Закона, понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа (податке о регистрацији понуђача – извод из Агенције за 
привредне регистре и податке о регистрацији менице – листинг са сајта Народне банке Србије). 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона.  

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 

1.  Услов – потребно је да понуђач располаже кадровским капацитетом  за учешће у поступку 
предметне јавне набавке,  односно  да понуђач радно ангажује: 

 
 Најмање 2 (два) дипломирана инжењера геодезије са важећим лиценцама инжењерске 

коморе Србије (Одговорни пројектант геодетских пројеката-лиценца број 372), 
 

 
Доказ:  
фотокопија важећих лиценци за све радно ангажоване геодетске инжењере са лиценцом (број 
372) Инжењерске коморе Србије (у даљем тексту: ИКС) и Потврде ИКС да су носиоци 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 21/18 | 9/187 

 

лиценци чланови ИКС, да су измирили обавезе према ИКС у текућој години и да им Одлуком 
Суда Части није одузета лиценца; 

 фотокопије доказа о радној ангажованости за свe радно ангажованe инжењерe, тј. фотокопија 
уговора о раду, ако су у радном односу на неодређено време, односно уговора о раду за лица 
која су запослена на одређено време, односно уговора о привременим и повременим пословима 
и др. за лица која су ангажована ван радног односа. 

 
У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов 
о кадровском капацитету. 
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о кадровском 
капацитету. 
 
1. Услов – потребно је да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, односно да је у периоду од последњих пет (5) година од дана 
објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извршио: 
- најмање 1 (једну) услугу из области снимања технологијом мобилног мапирања 

саобраћајница  у  укупној дужини не мањој од 300 км,  
-   најмање 1 (једну) услугу у којој је извршена анонимизација лица и регистарских ознака на 

сферним снимцима,  
-  најмање 1 (једну) реализовану ГИС услугу у којој је формиран катастар саобраћајне 

сигнализације, коришћењем технологије мобилног мапирања (дигиталне сферне 
фотографије и 3Д облак тачака у ARC GIS окружењу), 

-  најмање 1 (једну) реализовану ГИС услугу у којој је извршио интеграцију дигиталних сферних 
фотографија и 3Д облака тачака у ARC GIS окружењу;  

-  најмање 1 (једну) реализовану услугу мерења ретрорефлексије вертикалне саобраћајне 
сигнализације, извршену на територији Републике Србије. 

 
Доказ:  
 Попуњен и достављен Списак извршених услуга (Образац 8) – да је понуђач извршио: 

- најмање 1 (једну) услугу из области снимања технологијом мобилног мапирања 
саобраћајница  у  укупној дужини не мањој од 300 км; 

-   најмање 1 (једну) услугу у којој је извршена анонимизација лица и регистарских ознака на 
сферним снимцима,  

-  најмање 1 (једну) реализовану ГИС услугу у којој је формиран катастар саобраћајне 
сигнализације, коришћењем технологије мобилног мапирања (дигиталне сферне 
фотографије и 3Д облак тачака у ARC GIS окружењу), 

-   најмање 1 (једну) реализовану ГИС услугу у којој је извршио интеграцију дигиталних сферних 
фотографија и 3Д облака тачака у ARC GIS окружењу;  

-  најмање 1 (једну) реализовану услугу мерења ретрорефлексије вертикалне саобраћајне 
сигнализације, извршену на територији Републике Србије. 

 достављање Потврде о извршеним  услугама (Образац 9), којe се фотокопирају у потребном 
броју примерака и достављају уз списак извршених услуга понуђача (уз сваки приложен уговор). 
Потврде Наручиоца, морају бити попуњене, имати датум издавања, оверене и потписане од стране 
одговорног лица Наручиоца; 
 
 


