
На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку 

радова на рехабилитацији јавних путева у складу са Законом о јавним путевима и Законом 

о планирању и изградњи, техничка припрема и опремање, ради закључења оквирног 

споразума, на период од две године, јавна набавка број 404-2/4Р-2019-28., обавештава сва 

заинтересова лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације број 2. 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 2 

 

   

1.  На страни 19/56 конкурсне документације, у делу IV Услови за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона о јавним набавкама и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова, Додатни услови које понуђач у поступку јавне набавке 

мора доказати,  2. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама - пословни капацитет, 

мења се и допуњује текст:  

 

„2. Да понуђач поседује важеће сертификате издате од стране Акредитационог тела 

Србије за следеће стандарде: BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, ISC 9001:2015. 

 

Доказ : Копије сертификата .“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„1. Да понуђач поседује важеће сертификате издате од стране Акредитационог тела Србије 

или од стране иностраних акредитационих тела за следеће стандарде: BS OHSAS 18001:2007, ISO 

14001:2015, ISC 9001:2015.“ 

 

 Доказ : Копије сертификата, а за иностране сертификате и потврду 

Акредитационог тела Србије да су исти усаглашени са званичним српским 

стандардима. “ 
  

 

 

Измењена страница конкурсне докуметације  19/56, је саставни деo конкурсне 

документације. Понуђачи су у обавези да своје понуде припреме у складу са 

извршеном Изменом и допуном конкурсне документације број 2., у супротном 

њихова понуда ће бити одбијена као неприхватљива, у вези члана 3. тачка 33) Закона 

о јавним набавкама. 

 

 

Прилог: - Измењена страна  19/56.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Измена КД бр. 2 - страна 19/56 конкурсне документације за ЈН бр. 404-2/4Р-2019-28 

1. Да је понуђач у послењих пет година до дана објављивања позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки РС извео радове на редовном и ургентном одржавању или 

периодичном одржавању или реконструкцији или изградњи путева и улица у износу од 

најмање 1.080.000.000,00 динара без ПДВ и један посао појединачне вредности од 

најмање 160.000.000,00 динара без ПДВ. 

 

Доказ: Потврда/е израђене, потписане и оверене од стране наручиоца радова које, поред 

осталих података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде (назив 

наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт 

телефон), податке о привредном субјекту који је извео радове, опис изведених радова на 

основу које ће понуђач на несумњив начин доказати да испуњава пословни капацитет, 

назив и и адресу објекта на коме су изведени радови, датум, месец и годину изведених 

радова и печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде. Уз сваку достављену 

потврду приложити одговарајући број ПРИВРЕМЕНИХ и/или ОКОНЧАНИХ 

СИТУАЦИЈА, оверених од стране инвеститора, односно наручиоца, са означеним 

(маркираним) позицијама радова), а које су у складу са описом изведених радова у 

потврди/ама, а за један уговор од 160.000.000,00 динара ОБАВЕЗНО је доставити 

окончану ситуацију. 

 

2. Да понуђач поседује важеће сертификате издате од стране Акредитационог тела Србије 

или од стране иностраних акредитационих тела за следеће стандарде: BS OHSAS 

18001:2007, ISO 14001:2015, ISC 9001:2015. 

 

Доказ : Копије сертификата, а за иностране сертификате и потврду Акредитационог 

тела Србије да су исти усаглашени са званичним српским стандардима. 

 

3. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама - технички капацитет: да 

понуђач за извршење предметне јавне набавке има на располагању најмање :  

 
а)  3 МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ ЗА СЕЧЕЊЕ АСФАЛТА, 2 КОМПРЕСОРА, 4 ГЛОДАЛИЦЕ ЗА 
АСФАЛТ, 2 РУЧНЕ ПУМПЕ ЗА ПРСКАЊЕ ЕМУЛЗИЈЕ ИЛИ 2 КАМИОНA  СА 
ПРСКАЛИЦОМ, 15 КАМИОНА НОСИВОСТИ ОД МИНИМУМ 10 ТОНА, 20 КАМИОНА 
НОСИВОСТИ ОД ВЕЋЕ ОД 20 ТОНА , 3 ВАЉКА ТЕЖИНЕ ДО 3 ТОНЕ, 3 ВАЉКА ТЕЖИНЕ  
ОД 3 ТОНЕ ДО 8 ТОНА, 3 ВАЉКА ТЕЖИНЕ ПРЕКО 8 ТОНА, 2 ВАЉКА СА МИНИМУМ 
ЈЕДНОМ ГУМЕНОМ ПЕГЛОМ, 1 ВАЉАК СА ОБЕ ГУМЕНЕ ПЕГЛЕ ТЕЖИНЕ ПРЕКО 25 
ТОНА, 5 ВАЉКА ЗА ТАМПОН ТЕЖИНЕ ПРЕКО 10 ТОНА , 3 ФИНИШЕРА СА 
КОМПЛЕТНОМ ОПРЕМОМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ВИСИНА ( ЛАСЕР, СКИЈА, САЈЛА), 1 
АСФАЛТНУ БАЗУ У ВЛАСНИШТВУ - КАПАЦИТЕТА 180 T/Ч , УДАЉЕНУ ДО 80 КМ ОД 
ЦЕНТРА ГРАДА НИША  И НЕ СТАРИЈУ ОД 25 ГОДИНА , 4 КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ, 4 
БАГЕРА ТОЧКАША , 1 БУЛДОЗЕР  ТГ 140 И  ВЕЋИ  И 5 ГРЕЈДЕРА , А НАЈМАЊЕ ДВА СА 
РИПЕРИМА. 

Доказ:  
* ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА: која учествују у саобраћају и подлежу обавезној 

регистрацији потребно је доставити саобраћајну дозволу важећу на дан отварања понуда 

(очитани подаци из саобраћајне дозволе) и копију Полисе осигурања.  

У случају да возила нису у својини понуђача, потребно је доставити и Уговор о закупу 

или Уговор о лизингу или неки други одговарајући доказ на основу кога се може утврдити 

да их понуђач има на располагању.  

* ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ: потребно је доставити Уговор о набавци (куповини) или 

Уговор о закупу или Уговор о лизингу или Пописну листу (обележити маркером) на 

дан 31.12.2017. године (за случај да попис није окончан до истека рока за подношење 

понуда) или 31.12.2018. године или неки други одговарајући доказ да понуђач исту има 

на располагању.  

* За средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи доставити рачун и 

отпремницу.  

* Уколико се достављају уговори о закупу, лизингу и сл. понуђач мора доставити и 

пописну листу оног лица од кога изнајмљује или неки други одговарајући доказ из кога се 

може утврдити да је то лице власник предметне опреме. 


