
 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.01 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА бр. 04/2017 

 
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измена конкурсне документације за јавну 
набавку радова: ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ С2 И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ДУЖ 
САОБРАЋАЈНИЦЕ С3, и то: 
 
на страни 11/69, мења се:  

„3. Услов да понуђач има у власништву, односно да има право располагања 
техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, и то:  

 Асфалтна база капацитета минимум 150 тона на сат, на удаљености максимално 
70 км од места извођења радова. (1 ком.) 

 Булдозер (1 ком.) 
 Компресор са пикамерима (1 ком.) 
 Камион – кипер преко 15 тона (4 ком.) 
 Багер (1 ком.) 
 Финишер (1 ком.) 
 Комбиновани вибрациони ваљак минминимално 8 тона (1 ком.) 
 Ваљак на пнеуматицима минминимално 8 тона (1 ком.) 
 Тандем вибрациони ваљак минимално 8 тона (1 ком.) 
 Тандем вибрациони ваљак минимално 1,5 тона (1 ком.) 
 Дистрибутер за емулзију (1 ком.) 
 Грејдер (1 ком.) 
 Утоваривач (1 ком.) 
 Комбинована машина ровокопач-утоваривач (1 ком.) 
 Доставно возило (2 ком.) 
 Инструменти за геодетска снимања (1ком.) 

 
Доказ: Наведени услови доказују се достављањем:  

 Пописне листе на дан 31.12.2016. године да је понуђач власник основних 
средстава тражених у оквиру довољног техничког капацитета (понуђач је дужан 
да на пописним листама јасно обележи -маркира механизацију која је 
неопходна у оквиру траженог техничког капацитета) или други доказ да 
понуђач има на располагању тражени технички капацитет (уговор о закупу или 
уговор о пословно техничкој сарадњи и слично). У случају да је понуђач постао 
власник основних средстава тражених у оквиру довољног техничког капацитета 
после 31.12.2016. године, уместо пописне листе може доставити други доказ из 
којег се јасно види да је власник траженог основног средства (рачун или 
купопродајни уговор и др.).  

Напомена: Уколико понуђач није власник покретне маханизације, потребно је да 
достави доказе да исте има на располагању (уговор да има на располагању тражено 
возило, сагласност лизинг куће -уколико је возило у власништву лизинг куће)  
 
 



            

За асфалтну базу обавезно доставити:  
1. Купопродајни уговор или рачун са наведеним производним капацитетом асфалтне 
базе;  
2. Карту са одштампаном и обележеном трасом пута и локацијом асфалтне базе базе 
помоћу фрее онлине даљинара, који се налази на веб адреси: http://www.registracija-
vozila.rs/daljinar-udaljenosti-izmedju-gradova ili www.maps.google.com; 
 
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно 
испуњавају задати услов о техничком капацитету, уколико понуђач наступа са 
подиизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о 
 
Мења се тако да гласи: 
 
„3. Услов да понуђач има у власништву, односно да има право располагања 
техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, и то:  

 Асфалтна база капацитета минимум 150 тона на сат, на удаљености максимално 
70 км од места извођења радова или удаљености до 100 км од места извођења 
радова, уз поседовање минимално једног возила са термо товарним сандуком. 
(1 ком.) 

 Булдозер (1 ком.) 
 Компресор са пикамерима (1 ком.) 
 Камион – кипер преко 15 тона (4 ком.) 
 Багер (1 ком.) 
 Финишер (1 ком.) 
 Комбиновани вибрациони ваљак минминимално 8 тона (1 ком.) 
 Ваљак на пнеуматицима минминимално 8 тона (1 ком.) 
 Тандем вибрациони ваљак минимално 8 тона (1 ком.) 
 Тандем вибрациони ваљак минимално 1,5 тона (1 ком.) 
 Дистрибутер за емулзију (1 ком.) 
 Грејдер (1 ком.) 
 Утоваривач (1 ком.) 
 Комбинована машина ровокопач-утоваривач (1 ком.) 
 Доставно возило (2 ком.) 
 Инструменти за геодетска снимања (1ком.) 

 
Доказ: Наведени услови доказују се достављањем:  

 Пописне листе на дан 31.12.2016. године да је понуђач власник основних 
средстава тражених у оквиру довољног техничког капацитета (понуђач је дужан 
да на пописним листама јасно обележи -маркира механизацију која је 
неопходна у оквиру траженог техничког капацитета) или други доказ да 
понуђач има на располагању тражени технички капацитет (уговор о закупу или 
уговор о пословно техничкој сарадњи и слично). У случају да је понуђач постао 
власник основних средстава тражених у оквиру довољног техничког капацитета 
после 31.12.2016. године, уместо пописне листе може доставити други доказ из 
којег се јасно види да је власник траженог основног средства (рачун или 
купопродајни уговор и др.).  

Напомена: Уколико понуђач није власник покретне маханизације, потребно је да 
достави доказе да исте има на располагању (уговор да има на располагању тражено 
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возило, сагласност лизинг куће -уколико је возило у власништву лизинг куће)  
 
За асфалтну базу обавезно доставити:  
1. Купопродајни уговор или рачун са наведеним производним капацитетом асфалтне 
базе;  
2. Карту са одштампаном и обележеном трасом пута и локацијом асфалтне базе базе 
помоћу фрее онлине даљинара, који се налази на веб адреси: http://www.registracija-
vozila.rs/daljinar-udaljenosti-izmedju-gradova ili www.maps.google.com; 
 
3. За асфалтну базу удаљености од 70 км до 100км од места извођења радова, 
потребно је као доказ о поседовању  минимално једног возила са термо техничким 
сандуком доставити:  
а) Пописну листу или аналитичку картицу основних средстава, на којима ће видно бити 
означена тражена техничка опрема или рачун; 
б) уговор о закупу или уговор о лизингу; 

* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно 
испуњавају задати услов о техничком капацитету, уколико понуђач наступа са 
подиизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о 
 

Осим наведене, сви остали елементи конкурсне документације за Извођење 
радова за ИЗГРАДЊА ИНДУСТРИЈСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА У РАДНИМ ЗОНАМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА бр. 04/2017 остају непромењени. 

 
 
Прилог: 

- Страна 11/69 и 12/69 конкурсне документације 
 
 
Комисија за јавну набавку отворени поступак бр.04/2017 
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 потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем 
рачуну за три обрачунске године (2013, 2014. и 2015. годину). Уколико претходно 
наведени документи за предузетника не садрже податке о блокади за 
последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је 
дужан да докаже да није био у блокади у последњих 12 месеци који претходе 
месецу у коме је објављен позив прилагањем и Потврде о броју дана 
неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Одељење за принудну 
наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;  

 
*Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на 
интернет страници Агенције и Народне банке Србије.  
*У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском 
капацитету, чланови групе понуђача испуњавају заједно.  

*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене 
доказе о финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов. 
 

2. Услов да понуђач располаже пословним капацитетом (референце) за учешће у поступку 
предметне јавне набавке тј. да је у периоду од 5 (пет) година пре објављивања позива за 
подношење понуда остварио пословни приход по основу изведених радова на  појачаном 
одржавању, изградњи или рехабилитацији или реконструкцији саобраћајне 
инфраструктуре у укупном износу од минимум 60.000.000,00  динара са ПДВ-ом. 
 
Доказ: Наведени услов доказује се достављањем: 
Списака изведених радова (Прилог 1) на  појачаном одржавању, изградњи или 
рехабилитацији или реконструкцији саобраћајне инфраструктуре у претходних 5 (пет) 
година пре објављивања позива за подношење понуда уз доставњање одговарајућих 
Потврда издатих и потписаних од стране Наручилаца, које су дате у (прилогу 1.1.).  
Признаваће се и потврде на другим обрасцима уколико садрже све податке као и потврда 
из конкурсне документације. 
 
* 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.  

„3. Услов да понуђач има у власништву, односно да има право располагања техничким 
капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, и то:  
 Асфалтна база капацитета минимум 150 тона на сат, на удаљености максимално 70 

км од места извођења радова или удаљености до 100 км од места извођења 
радова, уз поседовање минимално једног возила са термо товарним сандуком. (1 
ком.) 

 Булдозер (1 ком.) 
 Компресор са пикамерима (1 ком.) 
 Камион – кипер преко 15 тона (4 ком.) 
 Багер (1 ком.) 
 Финишер (1 ком.) 
 Комбиновани вибрациони ваљак минминимално 8 тона (1 ком.) 
 Ваљак на пнеуматицима минминимално 8 тона (1 ком.) 
 Тандем вибрациони ваљак минимално 8 тона (1 ком.) 
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 Тандем вибрациони ваљак минимално 1,5 тона (1 ком.) 
 Дистрибутер за емулзију (1 ком.) 
 Грејдер (1 ком.) 
 Утоваривач (1 ком.) 
 Комбинована машина ровокопач-утоваривач (1 ком.) 
 Доставно возило (2 ком.) 
 Инструменти за геодетска снимања (1ком.) 

 
Доказ: Наведени услови доказују се достављањем:  

 Пописне листе на дан 31.12.2016. године да је понуђач власник основних средстава 
тражених у оквиру довољног техничког капацитета (понуђач је дужан да на 
пописним листама јасно обележи -маркира механизацију која је неопходна у 
оквиру траженог техничког капацитета) или други доказ да понуђач има на 
располагању тражени технички капацитет (уговор о закупу или уговор о пословно 
техничкој сарадњи и слично). У случају да је понуђач постао власник основних 
средстава тражених у оквиру довољног техничког капацитета после 31.12.2016. 
године, уместо пописне листе може доставити други доказ из којег се јасно види да 
је власник траженог основног средства (рачун или купопродајни уговор и др.).  

Напомена: Уколико понуђач није власник покретне маханизације, потребно је да достави 
доказе да исте има на располагању (уговор да има на располагању тражено возило, 
сагласност лизинг куће -уколико је возило у власништву лизинг куће)  
 
За асфалтну базу обавезно доставити:  
1. Купопродајни уговор или рачун са наведеним производним капацитетом асфалтне базе;  
2. Карту са одштампаном и обележеном трасом пута и локацијом асфалтне базе базе помоћу 
фрее онлине даљинара, који се налази на веб адреси: http://www.registracija-
vozila.rs/daljinar-udaljenosti-izmedju-gradova ili www.maps.google.com; 
 
3. За асфалтну базу удаљености од 70 км до 100км од места извођења радова, потребно је 
као доказ о поседовању  минимално једног возила са термо техничким сандуком доставити:  
а) Пописну листу или аналитичку картицу основних средстава, на којима ће видно бити 
означена тражена техничка опрема или рачун; 
б) уговор о закупу или уговор о лизингу; 

* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају 
задати услов о техничком капацитету, уколико понуђач наступа са подиизвођачем, 
дужан је да сам испуни задати услов о 
 
4.Услов да понуђач испуњава услове у погледу кадровских капацитета за учешће у 

поступку предметне јавне набавке тј.  

1) да има најмање 50 (педесет) запослених радника или на други начин радно 
ангажованих радника; 

2) да у сваком моменту има на располагању одговорне извођаче радова носиоце 
личне лиценце:  

 за грађевинске радове лиценца 412 или 415  - минимум 1 извршилац; 

  за грађевинске и  хидрограђевинске радове лиценца 413 или 414 -минимум 
1 извршилац. 
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