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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија 
за јавну набавку услуге израде „Смарт плана“ – Друга фазаза“, шифра:  ЈНВВ-У-2/2018 дана 15. јуна 2018. 

године, сачинила  
 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ II 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ „ИЗРАДЕ СМАРТ ПЛАНА – ДРУГА ФАЗА“ 

 (Шифра: ЈНВВ-У-2/2018)  
 
Тачка 1.  

У конкурсној документацији у делу: 

1. На страници број 11 у тачки 8.2. у тексту, додаје се: „Наручилац обезбеђује податке из 
спроведених саобраћајних истраживања која су обухваћена у Првој фази израде студије 
Смарт план-а. Подаци ће бити достављени Добављачу приликом потписивања уговора о 
јавној набавци. A за остало што није обухваћено Првом фазом, а потребно је обухватити у 
другој фази, што је наведено у спецификацији ове конкурсне документације, Наручилац ће 
предузећима послати захтеве за сагласност  за пружање потребних информација у циљу 
благовремене услуге израде студије, која између осталог обухвата:“ 

2. На страници број 15 у делу технички капацитет, брише се услов да понуђач треба да 
поседује уређај за мерење параметара саобраћајног тока „брзина, убрзање, успорење“ као 
и елемената трасе, елевације итд. И доказ за исти. 

3. На страни 15 у делу кадровски капацитет додаје се:“ За запослене саобраћајне инжењере  
фотокопија дипломе за саобраћајне инжењере“. 

4. На страни 15 у делу кадровски капацитет додаје се: „За доктора наука који је докторске 
студије завршио у иностранству испуњеност услова доказује се достављањем Превода 
дипломе са страног језика на српски језик, који мора бити оверен од стране надлежног 
органа (овлашћеног судског тумача за језик на ком је диплома издата). Поред тога, понуђач 
који има запосленог доктора наука који је докторске студије завршио на факултету у 
инострансву потребно је доставити и Тему рада докторске дисертације, оверену од стране 
надлележног органа (овлашћеног судског тумача за језика на ком је диплома издата), из 
чега се јасно може утврдити да ли тема рада припада области саобраћаја“ 
 

Тачка 2.  

У вези са овим изменама, Наручилац ће сачинити пречишћен текст конкурсне документацијe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


