
- минимална чврстоћа при савијању 12 MPa 

 - хабање брушењем максимум 12 

 - порозност мања од 3% 

 - упијање воде мање од 1% 

 - постојаност на мраз мања од 4% 

 - постојаност према једновременом дејству мраза и соли за одмрзавање мања 

од 5% 

 

Доказ: Фотокопија налаза о испитивању наведених параметара издат од 

акредитоване лабораторије, којим ће иста доказати својства захтевана 

конкурсном документацијом.  
 

5. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона - кадровски капацитет: да за извршење 

предметне јавне набавке има ангажовано по основу Уговора о раду (на 

одређено или неодређено време) или Уговора којим се регулише рад ван 

радног односа и то: 
 

*најмање 45 радника свих квалификација сходно траженој механизацији  

* три дипломирана грађевинског инжењера, носиоца лиценце ИКС бр. 410 или 

412 или 415;  

* најмање 1  дипломираног грађевинског инжењера носиоца лиценце ИКС бр. 

413 или 414; 

* најмање 1  дипломираног инжењера геологије носиоца лиценце ИКС бр. 491; 

* најмање 1  дипломираног инжењера геодезије носиоца лиценце ИКС бр. 372 

или са геодетском лиценцом првог реда; 

 

Доказ:   

1. за најмање 45 радника свих квалификација сходно траженој механизацији и 

оспособљених за извођење радова који су предмет јавне набавке: 

- копије М образаца осигурања и  копије уговора о раду којим доказује 

да је исти у радном односу код понуђача (на одређено или неодређено време) 

или копија уговора којим се регулише рад ван радног односа; 

 

2. за дипломиране инжењере:  

- копије М образаца осигурања и  копије уговора о раду којим доказује 

да је исти у радном односу код понуђача (на одређено или неодређено време) 

или копија уговора којим се регулише рад ван радног односа; 

 -  копије важеће личне лиценце коју је потребно након копирања оверити 

печатом носица лиценци и његовим потписом;  

- копије потврде ИКС да је носиолац лиценце платио чланарину за текућу 

годину и да им решењем Суда части иста није одузета. 

 Уколико у доказивању кадровског капацитета учествује директор, оснивач, 

односно члан привредног друштва, исти не мора бити запослен у привредном 

друштву, али је у обавези да достави одговарајући образац М осигурања.  

 

* Понуђач  је  у  обавези  да  докаже  да  најмање  два  одговорна  извођача 

радова са лиценцом 412 или 415 које агажује имају радно искуство  од  најмање 
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