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ПРЕДМЕТ:  Измена конкурсне документације ЈН бр. 5/2016-01, Израда студије 

„Стратегија безбедности саобраћаја града Ваљева за период 2016-
2020 године и предлог акционог плана за спровођење стратегије“ 

 
На основу члана 63. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) Наручилац врши измену конкурсне документације у делу: 
 
2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА - Право на учешће у 
поступку има понућач ако испуњава Додатне услове и то: 
 
МЕЊА СЕ: 
 6. да располаже неопходним финансиским капацитетом: да је понуђач претходне три 
обрачунске године (2013, 2014, 2015) пружио услуге предметне јавне набавке у вредности од 
најмање 5.000.000,00 дин без ПДВ-а; 
 Доказ: копије уговора о пруженим услугама предметне јавне набавке или потврде 
наручилаца (При. 1.) 

 
7. да располаже неопходним кадровским капацитом: 

- Да руководилац или члан тима  има звање доктора наука из области друмског саобраћаја 
и да  има минимум 10 година радног искуства на пословима јавног градског друмског 
саобраћајног  превоза 

- Да бар један члан тима располаже сертификатом Националне агенције за регионални 
развој за специјализованог пружаоца услуга у области јавног превоза путника у друмском 
саобраћају 
 Доказ:  
 - Факултетска диплома (Прилог 2.) 
 - Потврда послодавца или други документ (фотокопија радне књижице, уговор о раду и 
сл), о  доказу радног искуства (Прилог 3.) 
 - Фотокопија сертификата (Прилог 4.) 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 
6. да располаже неопходним финансиским капацитетом: да је понуђач претходне три обрачунске 
године (2013, 2014, 2015) пружио услуге предметне јавне набавке, односно услуге из области 
безбедности саобраћаја у вредности од најмање 5.000.000,00 дин без ПДВ-а; 
 Доказ: копије уговора о пруженим услугама предметне јавне набавке односно услуге из 
области безбедности саобраћаја или потврде наручилаца (При. 1.) 

 
7. да располаже неопходним кадровским капацитетом: 

- Да руководилац или члан тима  има звање доктора наука из области друмског саобраћаја 
и да има минимум 10 година радног искуства на пословима организације друмског саобраћаја, 
односно безбедности друмског саобраћаја. 
 Доказ:  
 - Факултетска диплома (Прилог 2.) 
 - Потврда послодавца или други документ (фотокопија радне књижице, уговор о раду и 
сл) о доказу радног искуства (Прилог 3.) 
ПРИЛОГ 4. се брише и не доставља се!!! 

  
 У осталом делу конкурсна документација остаје не промењена. 
 

Комисија за јавне набавке 


