
 
 
 

  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

 „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 
 

 

 

 

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 

 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 
11000 Београд, Немањина 6 
Телефон: +381 11 361 12 37 
Факс: +381 11 362 00 94 
e-mail: nabavka@infrazs.rs  
 
Број:17/2017-561 
Датум: 21.04.2017. 
 

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку за 
јавну набавку мале вредности услуге техничког прегледа изведених радова 
пројекта реконструкције пруге Београд - Врбница (Бар), набавка број 1/2017 
 
Измена и допуна 1: На страни 38/72 конкурсне документације, у Одељку 

„ДОДАТНИ УСЛОВИ“, стоји: 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин 

дефинисан у наредној табели, и то: 

 

Р. бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. Финансијски  капацитет 

 

 

 
 
 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу 

VII ове конкурсне документације), 

којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке 

из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом. 

 

 Да понуђач располаже неопходним 

финансијским капацитетом, односно да је 

понуђач остварио промет у претходне три 

године, збирно, у износу од 15.000.000,00 

динара без ПДВ-а, и, 

- да последњих 12 месеци, које претходе 
месецу у коме је објављен Позив за 
подношење понуда, није био у блокади  

2. Пословни капацитет 

 - Да понуђач има доказано искуство у 
вршењу услуге техничког прегледа, да је у 
периоду од 5 (пет) година  пре 
објављивања Позива за подношење 
понуда (2012-2016. година), извршио 
услугу техничких прегледа железничке 
саобраћајнице са припадајућом 
инфраструктуром и објектима; 
 
- да понуђач у складу са Законом о 
планирању и изградњи поседује Решење 
Министарства о испуњености услова за 
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израду техничке документације и/или 
извођење радова, и то следеће лиценце: 

       П141Г2 или И141Г2 

       П142Г1 или И142Г1 

       П141Е1 или И141Е1 

       П141Е4 или И141Е3 

3. Кадровски капацитет 

 Да понуђач располаже довољним 

кадровским капацитетом, тј. да има у 

сваком моменту на располагању 

одговорне извршиоце, носиоце личних 

лиценци, и то: 

- 312 - одговорни пројектант објеката 

нискоградње 

или 

315 - одговорни пројектант саобраћајница 

или 

412 - одговорни извођач радова 

грађевинских конструкција и грађевинско 

занатских радова на објектима 

нискоградње 

или 

415 - одговорни извођач радова 

саобраћајница; 

- 310 - одговорни пројектант грађевинских 

конструкција објеката високоградње и 

нискоградње 

или 

410 - одговорни извођач радова 

грађевинских конструкција и грађевинско-

занатских радова на објектима 

високоградње, нискоградње и 

хидроградње;  

- 350 - одговорни пројектант 

електроенергетских инсталација ниског и 

средњег напона 

или 

450 - одговорни извођач радова 

електроенергетских инсталација ниског и 

средњег напона;  

- 353 - одговорни пројектант 

телекомуникационих мрежа и система  

или 

453 - одговорни извођач радова 

телекомуниклационих мрежа и система; 

- 352 - одговорни пројектант управљања 

електомоторним погонима, аутоматика, 

мерења и регулација  

или 

353 - одговорни пројектант 
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телекомуникационих мрежа и система 

или 

453 - одговорни извођач радова 

телекомуниклационих мрежа и система.  

 
Брише се, тако да сада гласи: 
  
 

Р. бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. Финансијски  капацитет 

 

 

 
 
 

 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу 

VII ове конкурсне документације), 

којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке 

из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом. 

 

 Да понуђач располаже неопходним 

финансијским капацитетом, односно да је 

понуђач остварио промет у претходне три 

године, збирно, у износу од 15.000.000,00 

динара без ПДВ-а, и, 

- да последњих 12 месеци, које претходе 
месецу у коме је објављен Позив за 
подношење понуда, није био у блокади  

2. Пословни капацитет 

 - Да понуђач има доказано искуство у 
вршењу услуге техничког прегледа, да је у 
периоду од 5 (пет) година  пре 
објављивања Позива за подношење 
понуда (2012-2016. година), извршио 
услугу техничких прегледа железничке 
саобраћајнице са припадајућом 
инфраструктуром и објектима; 
- да понуђач у складу са Законом о 
планирању и изградњи поседује Решење 
Министарства о испуњености услова за 
израду техничке документације и/или 
извођење радова, и то следеће лиценце: 

       П141Г2 или И141Г2 

       П142Г1 или И142Г1 

       П141Е1 или И141Е1 

       П141Е4 или И141Е3 

       П143 Г1 или И143 Г1 

3. Кадровски капацитет 

 Да понуђач располаже довољним 

кадровским капацитетом, тј. да има у 

сваком моменту на располагању 

одговорне извршиоце, носиоце личних 

лиценци, и то: 

- 312 - одговорни пројектант објеката 

нискоградње 

или 

315 - одговорни пројектант саобраћајница 

или 

412 - одговорни извођач радова 

грађевинских конструкција и грађевинско 

занатских радова на објектима 
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нискоградње 

или 

415 - одговорни извођач радова 

саобраћајница; 

- 310 - одговорни пројектант грађевинских 

конструкција објеката високоградње и 

нискоградње 

или 

410 - одговорни извођач радова 

грађевинских конструкција и грађевинско-

занатских радова на објектима 

високоградње, нискоградње и 

хидроградње;  

- 350 - одговорни пројектант 

електроенергетских инсталација ниског и 

средњег напона 

или 

450 - одговорни извођач радова 

електроенергетских инсталација ниског и 

средњег напона;  

- 353 - одговорни пројектант 

телекомуникационих мрежа и система  

или 

453 - одговорни извођач радова 

телекомуниклационих мрежа и система; 

- 352 - одговорни пројектант управљања 

електомоторним погонима, аутоматика, 

мерења и регулација  

или 

353 - одговорни пројектант 

телекомуникационих мрежа и система 

или 

453 - одговорни извођач радова 

телекомуниклационих мрежа и система.  

 
Измена и допуна 2: На страни 42/72 конкурсне документације, у Одељку 

„УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВ“, „Пословни капацитет“, 

стоји: 

Пословни капацитет услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
додатних услова:– Доказ: Наведени успов доказује се достављањем доказа за сваки 
објекат наведен у референц листи (понуђачи сами треба да сачине референц листу, 
са уписаним подацима о референтним објектима: железничке саобраћајнице са 
припадајућом инфраструктуром - референтни објекат); сви докази морају бити из 
траженог периода: 5 година пре објављивања Позива за подношење понуда, и то: 
фотокопија решења о формирању комисије издате од стране надлежног 
Министарства и/или фотокопије одлука наручиоца односно овлашћеног лица 
Понуђача 
- фотокопију Решења о формирању комисије издате од стране надлежног 
Министрства или наручиоца. 
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Сви докази морају бити из траженог периода 5 година пре објављивања позива за 
подношење понуда. 
 

   - Понуђач доставља копије лиценци П141Г2 или И141Г2; П142Г1 или И142Г1; 
П141Е1 или И141Е1; П141Е4 или И141Е3. 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
 

Пословни капацитет услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
додатних услова:– Доказ: Наведени успов доказује се достављањем доказа за сваки 
објекат наведен у референц листи (понуђачи сами треба да сачине референц листу, 
са уписаним подацима о референтним објектима: железничке саобраћајнице са 
припадајућом инфраструктуром - референтни објекат); сви докази морају бити из 
траженог периода: 5 година пре објављивања Позива за подношење понуда, и то: 
фотокопија решења о формирању комисије издате од стране надлежног 
Министарства и/или фотокопије одлука наручиоца односно овлашћеног лица 
Понуђача 
- фотокопију Решења о формирању комисије издате од стране надлежног 
Министрства или наручиоца. 
 

Сви докази морају бити из траженог периода 5 година пре објављивања позива за 
подношење понуда. 
 

   - Понуђач доставља копије лиценци П141Г2 или И141Г2; П142Г1 или И142Г1; 
П141Е1 или И141Е1; П141Е4 или И141Е3; П143Г1 или И143Г1. 
 

Измена и допуна 3: На страни 63/72 конкурсне документације, у Одељку 2. 

„НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА“, стоји: 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 26.04.2017. године до 12.00 часова. 
 
Брише се, тако да сада гласи: 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 28.04.2017. године до 13.00 часова. 
 

Измена и допуна 4: На страни 63/72 конкурсне документације, у Одељку 2. 

„НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА“, стоји: 
 
Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку 
рока за подношење понуда, односно дана 26.04.2017. године у 12.30 часова, и 
то на адреси Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. 
Немањина 6, соба 349, I спрат. 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
 
Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку 
рока за подношење понуда, односно дана 28.04.2017. године у 13.30 часова, и 
то на адреси Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. 
Немањина 6, соба 349, I спрат. 
 

 

Комисија за јавну набавку 


