
  
_________________________________________________________________________________________ 
ФМ 740.07.1Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности за ЈН бр.72/2017 
 

 

 

 

 
       

Београд, Булевар краља Александра 282 

VI Број: 404-301/2017-9 

Датум: 24.10.2017. 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 2) 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

  
ПЛАН ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЗОНИ УТИЦАЈА ПУТА 

НА ДЕОНИЦИ: МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ – ВЕЛИКА ПЛАНА (L=54,7KM) 
 

Број јавне набавке: 72/2017. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Б е о г р а д 
октобар  2017. године 

  



страна 2 од 2 

_________________________________________________________________________________________
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 
68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. 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 број 404-301/2017-1 и Решења 
о образовању комисије за јавну набавку 404-301/2017-2, 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 мале 
вредности: 

 

ПЛАН ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЗОНИ УТИЦАЈА ПУТА НА 
ДЕОНИЦИ: МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ – ВЕЛИКА ПЛАНА (L=54,7KM) 

Број јавне набавке: 72/2017 

 
У поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗЧЛ. 75 И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА, тчка 2. Упутство како се доказује испуњеност услова подачка 1. мења се тако да 
сада гласи: 

1) „Додатни услови из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу кадровских капацитета – за 
учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем 
неоверених копија следећих Доказа: Важеће личне лиценце одговорних 
пројектаната бр. 315 или 318 и бр. 371 са копијом потврде Инжењерске коморе 
Србије иза сваке приложене лиценце. За одговорно лице за израду Плана праћења 
стања животне средине, Решења о одговорном руководиоцу израде Плана 
праћења стања животне средине, да је руководио израдом најмање 3 (три) Студије 
о процени утицаја пута на животну средину са добијеном сагласношћу и 
фотокопијама решења о сагласности на студију надлежног Министарства, односно 
главног пројекта заштите животне средине за пут са фотокопијом насловне стране 
Главног пројекта са печатом извршиоца техничке контроле (попунити Образац бр. 
1 у оквиру овог Поглавља). Уз наведене лиценце и решења о одговорном 
руководиоцу за израду Плана праћења стања животне средине, обавезно се као 
докази о радном статусу прилажу: за наведенe носиоцe лиценце и одговорно лице 
за израду Плана праћења стања животне средине који су код понуђача запослени 
– фотокопија М обрасца, односно за носиоце лиценце и одговорно лице за израду 
Плана праћења стања животне средине који нису запослени код Понуђача: 
фотокопија уговора о радном ангажовању закључен у складу са одредбама Закона 
о раду“. 

 
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. Начин 

на који понуда мора да буде сачињена, мења се 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 – План праћења 
стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац – Велика Плана 
(L=54,7km), ЈН бр. 72/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до петка 03. новембра 2017. 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 став 1. тако да сада гласи: 

 
„Јавно отварање понуда извршиће комисија дана 03. новембра 2017. године до 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 писмену 
пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда.“ 


