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Број: 199 

Датум: 25.01.2019.   

Крагујевац 

 

Врши се измена конкурсне документације – Изнајмљивање и имплементација 
информационог система за контролу и управљање јавним превозом у реалном 
времену и опреме за аутоматску наплату превоза број 1.1.9/2018. Након измене 
конкурсна докумнтација гласи: 

 
На страни 19, се брише следеће: 

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) - важећа дозвола односно 
решење о испуњености услова за отпочињање обављања делатности превоза 
путника и ствари надлежног Министарства. Министарство надлежно за послове 
саобраћаја решењем утврђује испуњеност услова за отпочињање и обављање 
јавног превоза путника и ствари - члан 42. Закона о превозу у друмском 
саобраћају. 
 
На страни 48, образац 12- пословни капацитете мења се и гласи 
  

Назив 
референтног 
наручиоца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, 

(„Службени гласник РС“ бр. 124/12; 14/15 и 68/15) достављамо вам 
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П О Т В Р Д У 

којом потврђујемо да нам је _________________________________ (навести 

назив понуђача) у претходних _________година (_________навести године - 

максимално пет) пружио услугу изнајмљивања, имплементирања и одржавања 

систем за контролу и управљање јавним градским и приграским превозом у 

реалном времену и опрему за аутоматску наплату превоза у  јавном градском и 

приградском превозу за _____возила (најмање 100 возила), у којима је уграђена 

опрема за електронску наплату карата. 

Потврђујемо да у граду __________________________________ изнајмљен 

систем функционише на начин који смо захтевали од пружаоца услуга 

Потврда се издаје на захтев ________________________________  ради 

учешћа у поступку јавне набавке „Градска агенција за саобраћај“ доо  Крагујевац 

и у друге сврхе се не може користити.  

Место  

Датум:  

  (потпис и печат овлашћеног 
лица) 

Потврду копирати у довољном броју примерака 

 

На страни 39, члан 5. став 1 Уговора додаје се следеће: 

Обавезе Пружаоца услуге су да: 

6. Деинсталира систем и демонтира уграђену опрему, након истека уговореног 

рока, а најкасније у року од ____ (максимум 30 дана) од истека уговореног рока. 

 

Ова измена је саставни део конкурсне докуметације и сходно члану 63. став 1. 
Закона о јавним набавкама биће објављена на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца. 

 

 

                                                                         Комисија за јавну набавку 1.1.9/2018 


