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ИЗМЕНА бр. 1.  
КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -  Израда елабората заштите животне средине за 

коридор планиране две линије метроа, бр. ЈН 02/19 

 
 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 
и 68/15), Комисија за јавну набавку:  Израда елабората заштите животне средине за коридор 
планиране две линије метроа, бр. ЈН 02/19, објављује измену и допуну конкурсне 
документације у предметном поступку јавне набавке.  
 
Измене и допуне се односе на одељак II Конкурсне документације – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАВАВКЕ – ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
чл. 76 Закона, у делу пословног, кадровског и техничког капацитета, на начин како је 
наведено у измењеним странама  конкурсне документације у прилогу.  
 
Измене су и у делу обрасца бр. 8 Потврда наручиоца, у смислу усгалашвања потврде са 
измењеном конкурсном документацијом 
 
Нови образацброј  8:  ПОТВРДА НАРУЧИОЦА се налази у Прилогу  
 
Неопходно је да понуђачи приликом подношења понуде примене измењене стране 
конкурсне документације, из прилога ове измене. Имајући у виду наведену измену и допуну 
Конкурсне документације, ЈКП „Београдски метро и воз“ ће објавити обавештење о 
продужетку рока за подношење понуда 
 
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.  
Услед насталих измена, продужава се рок за достављање понуда, нови рок је 11.09.2019. 
године до 13,30 часова, о чему ће наручилац објавити Обавештење.  

 
Прилог: Измењен одељак II – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕЋШЕ ИЗ ЧЛ. 76 Закона 

 
 
 
 
 

Комисија за јавну набавку  
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  ДОДАТНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

5. 

Услов: 
Финансијски капацитет 
да у последњих  шест месеци пре дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки  није био у блокади дуже од 3 (три дана) 
непрекидно или са прекидима 
Доказ:  
1) Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН који издаје Агенција за 
привредне регистре, који садржи податке о данима неликвидности за 
последњих шест месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда 
на Порталу јавних набавки   
 или 
2) Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади у последњих 
шест месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки. 
 
*У случају подношења заједничке понуде, потребно је да сваки члан групе 
понуђача испуни  задати услов о финансијском капацитету, уколико понуђач 
наступа са подиизвођачем, и подизвођач је дужан да испуни задати услов  
Услов: 
Пословни  капацитет 
да је понуђач у периоду од 5 (пет) година пре датума за кад је заказано 
отварање понуда), израдио минимум 3 (три):  Стратешке процене утицаја на 
животну средину које садрже и област саобраћаја и/или Студије о процени 
утицаја на животну средину из области саобраћајне инфраструктуре.   

 
Доказ:  
1) Референц листа (понуђачи сами треба да сачине референц листу, са 
уписаним подацима о референтним Стратешким проценама и/или Студијама: 
назив, датум извршења услуге, назив наручиоца за кога је Стратешка процена 
и/или Студија рађена  
 
2) Потписана и оверена потврдa наручиоца/наручилаца, у којој је наведен  
назив Стратешке процене и/или Студије, датум извршења услуге, и да је иста 
израђена и усвојена од стране надлежног органа (Образац број 8).  
 
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно 
испуњавају задати услов о пословном капацитету, уколико понуђач наступа са 
подиизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о пословном капацитету. 
 
Услов: 
Кадровски  капацитет 
Да понуђач има до дана истека рока за достављање понуда у радном односу 
или ангажованe по другом основу радног ангажовања ван радног односа – чл. 
197-202 Закона о раду:  6 (шест) извршилаца и то:  
А) Руководиоца израде елабората (1 извршилац) који мора: 
-  да буде дипломирани просторни планер или лице друге струке које може 
бити руководилац документације из области заштите животне средине а у 
складу са законском регулативом Републике Србије  
- да је руководио тимом  на изради најмање 3: Стратешке процене утицаја на 
животну средину које садрже и област саобраћаја и/или Студије о процени 
утицаја на животну средину из области саобраћајне инфраструктуре.   
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- да је учествовао у изради, као члан тима, у најмање 2 (две): Стратешке 
процене утицаја на животну средину које садрже и област саобраћаја и/или 
Студије о процени утицаја на животну средину из области саобраћајне 
инфраструктуре, урађене за градове  веће од 200.000 становника 
Б) Дипломирани саобраћајни инжењер (1 извршилац) који мора: 
- да је као члан тима учествовао у изради  на најмање једној транспортној 
или саобраћајној студији која садржи и област јавног превоза путника у 
градовима већим од 200.000 становника 
В) Дипломираног просторног планера (2 извршиоца)  
Г) Дипломирани географ (2 извршиоца) 
Д) Било који од наведених кадрова мора бити сертификовани 
корисник ГИС софтвера 
 
Докази:  
За тачку А) – Руководилац израде елабората 

- Образац пријаве осигурања за запослене (M или МА образац), а за 
лице које није у радном односу доказ о радном ангажовању код 
понуђача  

- уговоре о изради Стратешке процене утицаја на животну средину које 
садрже и област саобраћаја и/или Студије о процени утицаја на 
животну средину из области саобраћајне инфраструктуре и извода из 
студија/потврде  у којима је наведено да је наведено лице руководило 
израду  предметне студије;  

-  уговор о изради студије Стратешке процене утицаја на животну 
средину које садрже и област саобраћаја и/или Студије о процени 
утицаја на животну средину из области саобраћајне инфраструктуре из 
којих се види да се студије односе на градове  веће од 200.000 
становника и извода из студија/потврде у којима је наведено да је 
наведено лице учествовало у изради  предметне студије;  

За тачку Б) – дипломирани саобраћајни инжењер 
- Образац пријаве осигурања за запослене, а за лице које није у радном 

односу доказ о радном ангажовању  
- уговор о изради најмање једне транспортне или саобраћајне студије  

која садржи и област јавног превоза путника урађене за градове  веће 
од 200.000 становника и извода из студија/потврда  у којима је 
наведено да је наведено лице као члан тима  учествовало у изради  
предметне студије;  

- За тачку В) и Г) је потребно доставити: 
-  образац пријаве осигурања за запослене (M или МА образац), а за 

лице које није у радном односу доказ о радном ангажовању  
 

За тачку Д) понуђач доставља Сертификат као доказ  да је минимум 1 лице од 
кадрова који су наведени сертификовани корисник ГИС софтвера  
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно 
испуњавају задати услов о кадровском капацитету, уколико понуђач наступа 
са подиизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о кадровском 
капацитету. 
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Измењен образац број 8  
 

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА 
за јавну набавку услуга - Израда елабората заштите животне средине за коридор 

планиране две линије метроа, бр.  02/19 
 

Подаци о наручиоцу који издаје ову потврду: 
______________________________________________ 
Назив (правно лице) или име, очево име, презиме за физичко лице: 
________________________________________________________________________________ 
Адреса: 
_____________________________________________________________________________ 
ПИБ број (правно лице) или број личне карте (физичко лице): 
________________________________ 
Особа за контакт: 
_____________________________________________________________________ 
Телефон: 
____________________________________________________________________________ 
E-mail: 
______________________________________________________________________________  
 

ПОТВРДА 
 
Овим потврђујемо, под материјалном и кривичном одговорношћу, да је Извршилац 
________________________________________________________________________________
_____ 
(уписати назив Извршиоца), из _______________, улица ____________________________ 
број ____, извршио услугу Стратешке процене утицаја на животну средину које садрже и 
област саобраћаја и/или Студије о процени утицаја на животну средину из области 
саобраћајне инфраструктуре                                         (:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________ (навести податке о Стратешкој процени и/или Студији ).  
 
Документација је завршена, предата и усвојена од стране надлежног органа 
___________________ године (уписати када је завршена, предата и усвојена).  
 
 
 Датум:                                       М.П.                                         Потпис овлашћеног лица  
 
                                                                                                _______________________ 
 
Напомена:  
Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица Наручиоца за 
кога је Извршилац урадио предметну студију.  
Образац копирати у броју примерака потребном да се докаже тражени услов за пословни 
капацитет.   
Напомена: Потврду прати и рефернц листа коју израђује понуђач  

 
 

 


