
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2016-55 

Дана: 22.08.2016. године 

        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) Комисија за јавну набавку радови на црпној станици - улица Цара Душана у Кикинди, врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
           У делу конкурсне документације, за јавну набавку радови на црпној станици - улица Цара 

Душана у Кикинди Бр. ЈН 55/2016,  
 

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА 
 

На страни 43 
 

1) да поседује технички капацитет 

 

Р.бр. 

 

минимум  МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ 

са кључним карактеристикама 

 

минимални  

БРОЈ комада 

4.1. 
Багер са точковима, радна маса 20т и већа (снага мотора 110KW и 

већа), регистрован 
1 

4.2 
Багер са продуженом руком, дужина стреле мин 15м, радна маса 

25т и већа (снага мотора 110KW и већа) 
1 

4.3 
Мешалица за бетон и самоходни миксер за бетон снаге мотора 

50KW и већа. Минимална запремина спремишта за бетон 2 м³. 
1 

4.4 Булдожер гусеничар снага мотора 110KW и већа. 3 

4.5 Утоваривач лаких терета (УЛТ), снага мотора 110KW и већа. 1 

4.6 Комбинована радна машина, снага мотора 70KW и већа 1 

4.7 

Камион – тегљач са одговарајућом полуприколицом-киперком, 

снага мотора тегљача 300KW и већа, а носивости полуприколица-

киперки 27т и већа 

2 камиона тегљача 

2 полуприколице-

киперке 

4.8 Камион кипер, носивости преко 13т 8 

4.9 

Камион кипер, носивости преко 15т, са важећим Сертификатом о 

исправности возила за превоз одређених опасних роба (АДР 

сертификат) 

2 

 

 

 



МЕЊА СЕ И ГЛАСИ 

 

 

 

1) да поседује технички капацитет 

 

Р.бр. 

 

минимум  МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ 

са кључним карактеристикама 

 

минимални  

БРОЈ комада 

4.1. 
Багер са точковима, радна маса 20т и већа (снага мотора 110KW и 

већа), регистрован 
1 

4.2 
Багер са продуженом руком, дужина стреле мин 15м, радна маса 

25т и већа (снага мотора 110KW и већа) 
1 

4.3 
Мешалица за бетон и самоходни миксер за бетон снаге мотора 

50KW и већа. Минимална запремина спремишта за бетон 2 м³. 
1 

4.4 Булдожер гусеничар снага мотора 110KW и већа. 3 

4.5 Утоваривач лаких терета (УЛТ), снага мотора 110KW и већа. 1 

4.6 Комбинована радна машина, снага мотора 70KW и већа 1 

4.7 

Камион – тегљач са одговарајућом полуприколицом-киперком, 

снага мотора тегљача 300KW и већа, а носивости полуприколица-

киперки 27т и већа 

2 камиона тегљача 

2 полуприколице-

киперке 

4.8 Камион кипер, носивости преко 13т 8 

4.9 Камион кипер, носивости преко 15т. 2 

 

Као и у делу 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА: 
  

На страни 48-49 
 

3.1 - 2 лица – Возач са возачком дозволом Ц 

Доказ: Приложити: 

Копија возачке дозволе Ц категорије и копија Сертификата о стручној 

оспособљености за возаче возила за транспорт опасног терета (АДР сертификат)  
Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за 

запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног 

ангажовања Уговор о том радном ангажовању. 
 

3) Услов да поседује технички капацитет 

Правна лица, предузетници и физичка лица 
У смислу техничке опремљености одговарајућом механизацијом и опремом, подразумева се 

да понуђач располаже бар минимумом потребне и расположиве механизације и опреме за пружање 

услуга из предмета јавне набавке.  

Доказ: Списак опремљености понуђача који није мањи од прописаног минималног у 

слободној форми понуђача. Уз списак обавезно је приложити за возила која подлежу 



редовној годишњој регистрацији електронски очитане и копије важеће саобраћајне 

дозволе и фотокопије полисе осигурања. 

За осталу тражену опрему доставити последњу пописну инвентарску листу оверену 

од стране Комисије за попис, или доказ о закупу или  предуговор о другом ангажовању 

механизације или опреме коју евентуално понуђач не поседује у свом власништву. 

 За ставке 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 приложити и важећи Стручни налаз о прегледу 

и испитивању машина на основу Закона о безбедности и здрављу на раду. 

 За ставку 4.7 електронски очитане и копије важећих саобраћајних дозвола и 

фотокопије полисе осигурања за камион тегљач и за полуприколицу доставити 

одвојено. 

 За ставку 4.9 приложити и важећи Сертификат о исправности возила за 

превоз одређених опасних роба (АДР сертификат). 
 

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ  
 

3.2 - 2 лица – Возач са возачком дозволом Ц 

Доказ: Приложити: 

Копија возачке дозволе Ц категорије.  
Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за 

запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног 

ангажовања Уговор о том радном ангажовању. 
 

4) Услов да поседује технички капацитет 

Правна лица, предузетници и физичка лица 
У смислу техничке опремљености одговарајућом механизацијом и опремом, подразумева се 

да понуђач располаже бар минимумом потребне и расположиве механизације и опреме за пружање 

услуга из предмета јавне набавке.  

Доказ: Списак опремљености понуђача који није мањи од прописаног минималног у 

слободној форми понуђача. Уз списак обавезно је приложити за возила која подлежу 

редовној годишњој регистрацији електронски очитане и копије важеће саобраћајне 

дозволе и фотокопије полисе осигурања. 

За осталу тражену опрему доставити последњу пописну инвентарску листу оверену 

од стране Комисије за попис, или доказ о закупу или  предуговор о другом ангажовању 

механизације или опреме коју евентуално понуђач не поседује у свом власништву. 

 За ставке 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 приложити и важећи Стручни налаз о прегледу 

и испитивању машина на основу Закона о безбедности и здрављу на раду. 

 За ставку 4.7 електронски очитане и копије важећих саобраћајних дозвола и 

фотокопије полисе осигурања за камион тегљач и за полуприколицу доставити 

одвојено. 

  
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 

                                  Славко Војнић Мијатов с.р. 


