
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2017-82 

Дана: 06.12.2017. године 

        К и к и н д а 

 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку мале вредности – Пројекат техничког 

регулисања саобраћаја за све деонице државних путева које пролазе кроз насељена места 

на територији Града Кикинда,укључујући и Град Кикинда доноси 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

У делу конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр 82/2017- Пројекат техничког 

регулисања саобраћаја за све деонице државних путева које пролазе кроз насељена места 

на територији Града Кикинда,укључујући и Град Кикинда   у делу, 

 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

И 76. ЗАКОНА: 

 

На страни 17 од 43  

Уместо  

Доказ: Приложити 

Као доказ за израђене пројекте техничког регулисања саобраћаја, попунити 7. МОДЕЛ 

ПОТВРДЕ за референце понуђача. Уз попуњен 7. МОДЕЛ ПОТВРДЕ за референце понуђача је 

потребно доставити и: фотокопију уговора, фотокопију насловне странице, пројектни задатак из 

пројекта потписан и оверен од стране инвеститора и потврду наручиоца о успешно реализованом 

уговору (модел потврде је дат на Обрасцу број 6), као и потврду управљача државних путева да је 

издата сагласност на пројекат или копију те сагласности. Поред наведеног, потребно је доставити и 

доказ да су пројекти оверени од стране техничке контроле, што може да буде наведено на потврди 

наручиоца или достављањем фотокопије странице из пројекта где се види да је пројекат оверен од 

стране техничке контроле или достављањем фотокопије потврде о извршеној техничкој контроли, 

коју даје привредно друштво које је израдило техничку контролу. Уз сву документацију је потребно 

попунити 6. Образац - списак израђених пројеката. 

 

 

 

Мења се и гласи : 

Доказ: Приложити 

Као доказ за израђене пројекте техничког регулисања саобраћаја, попунити 7. МОДЕЛ 

ПОТВРДЕ за референце понуђачa или приложити потврде наручиоца о успешно реализованим 

уговорима ,које садрже исте елементе као и  7. МОДЕЛ ПОТВРДЕ. Уз попуњен 7. МОДЕЛ 

ПОТВРДЕ за референце понуђача или потврду наручиоца о успешно реализованом уговору, потребно 

је доставити и: фотокопију уговора, фотокопију насловне странице, пројектни задатак из пројекта 

потписан и оверен од стране инвеститора, као и потврду управљача државних путева да је издата 

сагласност на пројекат или копију те сагласности. Поред наведеног, потребно је доставити и доказ да 

су пројекти оверени од стране техничке контроле, што може да буде наведено на потврди наручиоца 

или достављањем фотокопије странице из пројекта где се види да је пројекат оверен од стране 



техничке контроле или достављањем фотокопије потврде о извршеној техничкој контроли, коју даје 

привредно друштво које је израдило техничку контролу. Уз сву документацију је потребно попунити 5. 

Образац - списак израђених пројеката. 

 

 На страни 30 од 43 

 Уместо  

 

5.  Образац - списак израђених пројеката (наведених под тачком 1.2.2, Пословни 

капацитет) 

 

Р.бр. 
Назив саобраћајног пројекта/Главног 

пројекта саобраћајне сигнализације 
Наручилац 

Вредност пројекта 

(без ПДВ-а) 
Година 

1 2 3 4 5 

     

Укупна вредност пројеката техничког регулисања саобраћаја/Главних пројеката саобраћајне 

сигнализације наведених у табели: 

_____________________________ без ПДВ-а. 
Напомена:  
За сваку наведену услугу у горњој табели понуђач је обавезан да достави: потврду наручилаца о успешно 

извршеним услугама са наводом да је пројекат оверен од стране техничке контроле и фотокопију насловне стране 

главног пројекта, фотокопију решења о именовању одговорног пројектанта, потврду наручиоца којом се доказује 

да је одређено лице пројекат израдило као одговорни пројектант, пројектни задатак из пројекта, потписан од 

стране инвеститора и фотокопију уговора. Уколико кроз насеље пролази државни пут неопходно је доставити и 

потврду управљача државних путева да су издали сагласност на пројекат. 

 

 

У ___________ дана ________ 2017. године 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 
 

 



Мења се и гласи  

 

5.  Образац - списак израђених пројеката (наведених под тачком 1.2.2, Пословни 

капацитет) 

 

Р.бр. 
Назив саобраћајног пројекта/Главног 

пројекта саобраћајне сигнализације 
Наручилац 

Вредност пројекта 

(без ПДВ-а) 
Година 

1 2 3 4 5 

     

Укупна вредност пројеката техничког регулисања саобраћаја/Главних пројеката саобраћајне 

сигнализације наведених у табели: 

_____________________________ без ПДВ-а. 
Напомена:  
За сваку наведену услугу у горњој табели понуђач је обавезан да достави: фотокопију уговора, фотокопију 

насловне странице, пројектни задатак из пројекта потписан и оверен од стране инвеститора и потврду наручиоца 

о успешно реализованом уговору као и потврду управљача државних путева да је издата сагласност на пројекат 

или копију те сагласности. Поред наведеног, потребно је доставити и доказ да су пројекти оверени од стране 

техничке контроле, што може да буде наведено на потврди наручиоца или достављањем фотокопије странице из 

пројекта где се види да је пројекат оверен од стране техничке контроле или достављањем фотокопије потврде о 

извршеној техничкој контроли, коју даје привредно друштво које је израдило техничку контролу. 

 

 

У ___________ дана ________ 2017. године 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 

 

Страна 31 од 43                                                                                  

Уместо  

 



6. Образац - Референце одговорних пројектаната за пројекте наведене под тачком 

1.2.3, Кадровски капацитет) 

 

Р.бр. 
Назив саобраћајног пројекта/Главног 

пројекта саобраћајне сигнализације 
Наручилац 

Дужина државног 

пута 

(km) 

Година 

1 2 3 4 5 

     

Укупна дужина државне путне мреже на којој је пројектована саобраћајна сигнализација из табеле: 

_____________________________ km 

Напомена:  
За сваку наведену услугу у горњој табели понуђач је обавезан да достави потврду наручилаца о успешно 

извршеним услугама (са наводом да је пројекат оверен од стране техничке контроле или доставити фотокопију 

странице из пројекта где се види да је пројекат оверен од стране техничке контроле или фотокопију потврде о 

извршеној техничкој контроли коју даје привредно друштво које је израдило техничку контролу), фотокопију 

насловне странице, пројектни задатак из пројекта потписан од стране инвеститора и фотокопију уговора.  

 

 

У ___________ дана ________ 2017. године 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 
 

 

 

Мења се и гласи  

 

 

 

 

 

 



 

6. Образац - Референце одговорних пројектаната за пројекте наведене под тачком 

1.2.3, Кадровски капацитет) 

 

Р.бр. 
Назив саобраћајног пројекта/Главног 

пројекта саобраћајне сигнализације 
Наручилац 

Дужина државног 

пута 

(km) 

Година 

1 2 3 4 5 

     

Укупна дужина државне путне мреже на којој је пројектована саобраћајна сигнализација из табеле: 

_____________________________ km 

Напомена:  
За сваку наведену услугу у горњој табели понуђач је обавезан да достави: фотокопију насловне стране главног 

пројекта, фотокопију решења о именовању одговорног пројектанта, потврду наручиоца којом се доказује да је 

одређено лице пројекат израдило као одговорни пројектант. 

 

 

У ___________ дана ________ 2017. године 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 
 

       

 

                                                                                               Комисија за јавну набавку 

  

          

          

          

 


