
 
_______________________________________ 
Београд, Булевар краља Александра 282 
VI Број: 404-149/2019-8          
Датум: 08.10.2019. 

 

 

 

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 2) 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
УНАПРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КОМУНИКАЦИОНИХ РЕСУРСА И 

МРЕЖА 
 

Број јавне набавке: 13/2019 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Б е о г р а д 
октобар 2019. године 

  



страна 2 од 3 

ФМ 740.07.1   Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности за ЈН бр. 13/2019 
 

 
На основу члана 39. 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. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-149/2019-2 и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-149/2019-3, 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 услуга у поступку јавне набавке мале вредности: 

УНАПРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КОМУНИКАЦИОНИХ РЕСУРСА И МРЕЖА 
 

Број јавне набавке: 13/2019 
 

Поглавље IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА, тачка 2. Упутство како се доказује испуњеност додатних  услова мењају се  подтачке 
1, 2 и 5 тако да сада гласе: 

 
1) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу кадровских капацитета – Доказ: 

најмање једно радно ангажовано лице са високом стручном спремом 
(дипломирани инжењер електротехнике) са лиценцама 453 и најмање једно 
радно ангажовано лица са високом стручном спремом (дипломирани инжењер 
електротехнике) са лиценцама 353. Уз наведене лиценце, обавезно се прилажу 
(иза сваке приложене лиценце) копије потврда Инжењерске коморе Србије, као 
и докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача 
запослен – фотокопија М обрасца, односно за носиоца лиценце који није 
запослен код Понуђача: фотокопија уговора о радном ангажовању закључен у 
складу са одредбама Закона о раду. 
 

2) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу кадровских капацитета – Доказ: 
најмање два техничара електро струке, четврти степен, са радним стажом у 
струци више од 3 године. Доказ: Фотокопија уверења или дипломе о стеченом 
образовању. Уз наведена документа, обавезно се прилажу (за сва лица) и докази 
о радном статусу: за наведено лице које је код Понуђача запослено – фотокопија 
М обрасца, односно за лице које није запослено код Понуђача: фотокопија 
уговора о радном ангажовању закључен у складу са одредбама Закона о раду. 
 

5) Додатни услови из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни технички капацитети – 
Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 
 

• Најмање једно доставно возило-типа комби или слично; 

• Да располаже најмање са по једним неопходним мерним 
инструментом и опремом специјалистичке намене за примену по 
предметнoj рачунарској мрежи  и  комуникационој опреми- 
инфраструктури на објектима предузећа, инфраструктури-на  
бакарним симетричним и несиметричним кабловима, оптичким СМ и 
ММ кабловима, бежичним системима опреме и преноса, пратећој 
опреми и инсталацијама, а за испитвање и контролу. 

 
У прилогу доставити доказе о власништу – извод из пописних листа, а за 
возила чија је регистрација обавезна – копије саобраћајних дозвола, доказе о 
закупу или лизингу – уговори или уговори о куповини (прихватљиви су и 
предуговори). 
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У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. Начин 

на који понуда мора бити сачињена, мења се у целости став 4. 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 – 
Унапређење и одржавање комуникационих ресурса и мрежа, ЈН бр. 13/2019 – НЕ 
ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
уторка 22. октобра 2019. 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 у целости став 1. тако да сада гласи: 
 
„Јавно отварање понуда извршиће комисија ЈП «Путеви Србије» дана 22. октобра  

2019. године у 10,00 часова у просторијама  ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља 
Александра број 282 у сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача морају 
комисији поднети писану пуномоћ за заступање понуђача у поступку отва 


