
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 65/15) 
и решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-1227/2018 
од 30.11.2018. год., наручилац Град Београд, Градска управа града Београда-Секретаријат за 
саобраћај објављује 
 

ПРВА 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 и допуне: 
 
1. На страни 9/187, у тачки „2. 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:“, алинеје 1 и 3 мењају се тако да гласе: 
„ 

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

 
2. На страни 9/187, у тачки „2. 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:“, у делу „Доказ: Попуњен и достављен Списак извршених услуга (Образац 8) 
– да је понуђач извршио:“, алинеје 1 и 3 мењају се тако да гласе: 
„ 

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

 
3. На странама 10/187 и 11/187 конкурсне документације, у делу који се односи на начин 

доказивања испуњености додатног услова-техничког капацитета, у поглављу „Доказ:“, у свим 
тачкама је код навођења доказа – оверене пописне листе основних средстава предузећа, на дан 
31.12.2017. год. извршена измена тако да пописна листа основних средстава гласи на дан 
31.12.2018. год. 
 

4. У Обрасцу 8 – Списак извршених услуга, стр. 30/187 и 31/187, алинеје 1 и 3 мењају се тако да 
гласе: 
„ 

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



-  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),“. 

 
5. У Обрасцу 9 – Потврда о извршеним услугама, стр. 32/187 и 33/187, алинеје 1 и 3 мењају се тако 

да гласе: 
„ 

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

 
 
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
 
У прилогу ове измене дате су измењене стр. 9, 10, 11 и 30-33 Конкурсне документације. 
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 лиценци чланови ИКС, да су измирили обавезе према ИКС у текућој години и да им Одлуком 
Суда Части није одузета лиценца; 

 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; 

 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; 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 21/18 | 10/187 

 

 достављене фотокопије комплетних закључених уговора (са пратећим анексима уколико их 
има) из којих се види да је понуђач био ангажован на реализацији горе поменутих услуга у периоду 
од последњих 5 (пет) година од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки. 
 
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. 

 
1. Услов – потребно је да понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, односно да поседује: 
1. технологију за мобилно мапирање, која треба да садржи минимално следеће елементе: 

опрему за глобално просторно позиционирање (ГПС), опрему за ласерско скенирање, 
уређај који детектује промене у просторној ротацији, дигиталну сферну камеру, централну 
јединицу за смештање података са свих мерних уређаја и софтвер који се користи за 
прикупљање и обраду прикупљених мерних података; 

2. најмање једну еталонирану тоталну станицу угловне тачности 7” и стандарда мерења 
дужина 5мм+5ппм; 

3. најмање два еталонирана трофреквентна ГПС пријемника; 
4. метролошки испитан уређај за мерење Коефицијента ретрорефлексије RA у складу са SRPS 

EN 12899-1:2011 или EN 12899-1:2007; 
5. моторно возило за снимање на терену. 

  
Доказ:  

• За  тачку 1 доказ је оверена пописна листа основних средстава предузећа на којој се види 

да понуђач поседује опрему за спровођење технологије мобилног мапирања према 
траженој спецификацији, на дан 31.12.2018. године или било који други доказ о 
располагању траженом опремом (фактура, уговор о закупу, уговор о лизингу и сл.) 

• За Тачку 2 доказ је:   

 - оверенa пописна листа основних средстава предузећа на дан 31.12.2018. или било који 
други доказ о располагању траженом опремом (фактура, уговор о закупу, уговор о лизингу 
и сл.), 

 - уверење о метролошком прегледу тражене опреме издатом од акредитоване лабораторије 
за еталонирање, у којем је јасно назначен датум еталонирања и датум када је лабораторија 
навела препоруку за термин наредног еталонирања. Датум важења еталонирања мора 
бити важећи на дан отварања понуде, а до краја извршења уговора опрема мора бити 
еталонирана према препорученом термину за еталонирање, о чему је потребно накнадно 
доставити наручиоцу доказ о извршеном еталонирању, у складу са чл. 77. став 7. Законa.   

• За Тачку 3 доказ је: 

 - оверенa пописна листа основних средстава предузећа на дан 31.12.2018. године или било 
који други доказ о располагању траженом опремом (фактура, уговор о закупу, уговор о 
лизингу и сл.), 

 - уверење о метролошком прегледу тражене опреме издатом од акредитоване лабораторије 
за еталонирање, у којем је јасно назначен датум еталонирања и датум када је лабораторија 
навела препоруку за термин наредног еталонирања. Датум важења еталонирања мора 
бити важећи на дан отварања понуде, а до краја извршења уговора опрема мора бити 
еталонирана према препорученом термину за еталонирање, о чему је потребно накнадно 
доставити наручиоцу доказ о извршеном еталонирању, у складу са чл. 77. став 7. Законa.  
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• За Тачку 4  доказ је: 
 - оверенa пописна листа основних средстава предузећа на дан 31.12.2018. године или било 

који други доказ о располагању траженом опремом (фактура, уговор о закупу, уговор о 
лизингу и сл.), 

 - доказ о исправности инструмента издат од стране метролошке лабораторије 
акредитоване за сензорска испитивања ЕА-04/02:2013. 

 
 За Тачку 5 доказ је: 
 - очитанa саобраћајна дозвола за моторно возило и одштампана фотографија 

регистрационе налепнице из које се види регистарски број возила и датум истека важеће 
регистрације, а 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 или уговор о лизингу). 

 
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. 

 
1. Услов - Понуђач у моменту подношења понуде мора да буде сертификован у области 

управљања (менаџмента) квалитетом и управљања (менаџмента) безбедности информација. 
  

Доказ: Важећи сертификати којима се потврђује да понуђач има систем управљања (менаџмента) 
квалитетом усаглашен са захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015 или одговарајући (систем 
управљања квалитета) и СРПС ИСО 27001:2014 или одговарајући (систем управљања 
безбедношћу информација) издати од стране независног ауторизованог сертификационог тела. 

 
У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати 
додатни услов. 
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати додатни услов. 

 
 

НАПОМЕНА:  
 Наведене доказе о испуњености услова (обавезних и додатних) понуђач може 
доставити у виду неоверених копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели 
уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу Извештаја о стручној оцени понуда за јавну 
набавку буде оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 
 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави доказе из става 1. члана 79. Закона, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова јавно доступни. (члан 79. став 6. Закона). 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе (члан 79. став 8. Закона). 
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XIII                          Образац 8 
 

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА 
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ  

„ИЗРАДА KATAСТРА САОБРАЋАЈАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - II ФАЗA“ 
Јавна набавка бр. 21/18 

 
Понуђач уписује податке 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. 

 

Ред
.бр. 

Премет уговора  
и заводни број 

Пун назив  
Наручиоца 

Период реализације 
уговора 

 
1. 

 
 
 
 

  

 
2. 

 
 
 
 

  

3. 

 
 
 
 

  

4. 

 
 
 
 

  

5. 

 
 
 
 

  

6. 
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7. 

 
 
 
 

  

 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

 
Напомена:  

 У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да овај образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац који у 
том случају мора бити наведен у споразуму из чл. 81 ст.4 Закона. 
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XIV                                                                                                                         
Образац 9 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ  
„ИЗРАДА КАТАСТРА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ – II ФАЗА“ 

Јавна набавка бр 21/18 
 

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА 

Назив Наручиоца   

Адреса   

Особа за контакт - 
функција 

 

Телефон и e-mail  адреса 
 

Датум и место издавања 
потврде 

 

 
Наручилац издаје  

ПОТВРДУ 
 

 Да је пружалац услуга 

 

(уписати назив и адресу пружаоца услуга) 
 

успешно реализовао уговоре(е), у оквиру којих је извршио (заокружити број услуге на коју 
се односи предметна потврда-уколико потврду за више услуга издаје исти наручилац, 
у поље „Заводни број и предмет уговора“, поред предмета уговора уписати и 
одговарајући број доле наведене услуге на коју се потврда односи): 

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

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

3. 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), 

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

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

Ред. 
бр. 

Заводни број и 
предмет уговора 

Период 
реализације 

уговора 

Опис услуге која је обухваћена 
предметним уговором 

1. 
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2. 

 
 
 

  
 
 
 

3. 

 
 
 

  
 
 
 

4. 

 
 
 

  
 
 
 

5. 

 
 
 
 

  

6. 

 
 
 
 

  

7. 

 
 
 
 

  

 

Потврда се издаје ради учешћа у горе наведеној јавној набавци и у друге сврхе се не 
може користити.  
 

Датум                                                  МП                   Потпис одговорног лица наручиоца 
                                                                                                                  
                                                                                                 
_________________________                                            __________________________ 
 
 
 
Напомена: 

 Образац попуњава, потписује и оверава наручилац коме су извршене услуге по основу уговора 
наведене у списку извршених услуга. 

 Овај образац копирати за сваки уговор наведен у списку извршених услуга, осим за уговоре истог 
наручиоца.  

 Уколико је Понуђач извршио више услуга истом наручиоцу, није неопходно доставити потврду 
наручиоца за сваки уговор  већ је довољно доставити једну потврду наручиоца за све извршене 
услуге том наручиоцу. 

 
 
 


