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

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку радови – Уређење пешачких 

стаза,тротоара и паркинг места у граду и селима     Јн 18/2018 врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
У делу  

           III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО 

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

На страни 13 од 50 

Р.бр
. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ Доказ:  
Извештај о бонитету Центра за 
бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције 
за привредне регистре, који мора да 
садржи : статусне податке понуђача, 
сажети биланс стања и биланс 
успеха за претходне три обрачунске 
године (2014, 2015 и 2016), 
показатеље за оцену бонитета за 
претходне три обрачунске године. 
Потврда НБС да понуђач у 
претходних дванаест месеци од 
дана објављивања позива за 
достављање понуда (рачунајући и 
дан позива) није био неликвидан. 

 
 

 
 
Доказ: Табела Референц листа 
(Образац X). са уписаним 
извршеним радовима, Уговори- 

 
 
 

 Годишњи приход за три (3) 
године 2014, 2015, 2016 не 
мањи од 30 милиона динара 
годишње.  

 Да у претходних дванаест 
месеци од дана објављивања 
позива за достављање понуда 
(рачунајући и дан позива) није 
имао блокаде текућих рачуна 
отворених код пословних 
банака за обављање платног 
промета 

 
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

 
Да понуђач има неопходан 
пословни капацитет за ову јавну 
набавку, што подразумева да су у 
последње три (3) године 
(2015.,2016. и 2017.) извршени 



радови на изградњи, реконструкцији 
пешачких стаза, платоа, паркинга и 
сл., укупне површине од мин 9.500 
м2, од чега је реализовао: 

- Минимум један уговор на 
изградњи, реконструкцији 
пешачких стаза, платоа, 
паркинга и сл.,.површине мин. 
6.000 м2. 

- Минимум један уговор на 
постављању бетонских 
ивичњака у дужини од мин. 
4.750 м1. 

- Напомена: Извођење радова 
може бити започето и раније, 
односно пре  2015.године, али 
окончање радова  мора бити 
најраније 2015., а  најкасније у 
2017.години. 

- Понуђач је дужан да поседује 
сертификате: 

- ISO 9001 или одговарајући. 
- ISO 14001 или одговарајући.  
- OHSAS 18001 или 

одговарајући.  
- ISO 27001 или одговарајући 
- ISO 50001 или одговарајући. 

 

копије, о извршеним радовима који 
су уписани у рефернц листу , 
Потврде Наручиоца о извршеним 
радовима. (Образац IX.) и 
фотокопије прве и задње стране 
окончане ситуације. 
 
Доказ: 
За ISO стандарде доставити 
фотокопију ISO стандарда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доказ:  
За наведену опрему треба 
доставити доказ о власништву-
уговор о купопродаји, или рачун, или 
инвентарска листа, или уговор о 
лизингу, закупу, са роком не краћим  
од  уговореног рока. За возила којa 
се региструју доставити копију 
саобраћајне дозволе. За остале 
машине доставити Изјаву о 
исправности издату од  стране 
власника, под пуном моралном, 
материјалном и кривичном 
одговорношћу. 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 Камион (Ауто мешалица) за 
превоз готове цемент-
бетонске масе 1 

  „Пикамер''  Чекић – 
Компресор радног притиска  7 
бара, за опсецање и рушење 
асфалта и бетона, и дувалица 
за чишћење отпадног 
материјала 1 

  Комбиновани камионет 
за превоз радника и мање 
количине потребног 
мареријала. 1 

  Универзалну 
комбиновану машину за 
ископ, утовар материјала и 



планирање терена. 1 

  Камион за довоз 
потребног и одвоз 
непотребног материјала са 
градилишта 1 

  Тестера са плочом за 
сечење бетона 1 

 Виброплочу за збијање 
песковитих и камених 
материјала 1 

 Вибро ваљак масе мин 6т
 1 

  Акредитовану 
лабораторију за геомеханичка 
испитивања  1 

За Акредитовану лабораторију 
доставити Сертификат о 
акредитацији.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доказ: 
За грађевинског инжењера (мин.1) 
треба доставити фотокопију 
лиценце, потврду о важењу 
лиценце, фотокопију уговора о раду 
и МА обрасца, односно уговор о 
ангажовању лица у којем ће бити 
наведен минимални  рок  
ангажовања лица - не краћи од 
понуђеног рока за извођење радова. 
За лица без лиценце (минумум 7)  
која су оспособљена за извођење 
наведених радова потребно је 
доставити фотокопију уговора о 
раду и МА обрасца, диплому 
односно уговор о ангажовању лица у 
којем ће бити наведен минимални  
рок  ангажовања лица - не краћи од 
понуђеног рока за извођење радова. 
 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
 

Укупно најмање 8 запослених 
радника грађевинске струке 
од чега: 

 Дипомирани грађ. Инжењер 
VII степен лична лиценца 410 
или 411 или 412 или 413 или 
414 или 415 1 

 Грађевински техничар 
нискоградње IV степен 1 

 Руковаоц грађевинских 
машина III степен (приложити 
доказ) 2 

 Возач “Ц“ категорије III степен 
(приложити доказ) 2 

 Радник са дипломом 
бетонирца III  или  IV степен 
(приложити доказ)   2 

 

 

 

Мења се и гласи  
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ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ Доказ:  



 
 
 

 Годишњи приход за три (3) 
године 2014, 2015, 2016 не 
мањи од 30 милиона динара 
годишње.  

 Да у претходних дванаест 
месеци од дана објављивања 
позива за достављање понуда 
(рачунајући и дан позива) није 
имао блокаде текућих рачуна 
отворених код пословних 
банака за обављање платног 
промета 

 
 

Извештај о бонитету Центра за 
бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције 
за привредне регистре, који мора да 
садржи : статусне податке понуђача, 
сажети биланс стања и биланс 
успеха за претходне три обрачунске 
године (2014, 2015 и 2016), 
показатеље за оцену бонитета за 
претходне три обрачунске године. 
Потврда НБС да понуђач у 
претходних дванаест месеци од 
дана објављивања позива за 
достављање понуда (рачунајући и 
дан позива) није био неликвидан. 

 
 

 
 
Доказ: Табела Референц листа 
(Образац X). са уписаним 
извршеним радовима, Уговори- 
копије, о извршеним радовима који 
су уписани у рефернц листу , 
Потврде Наручиоца о извршеним 
радовима. (Образац IX.) и 
фотокопије прве и задње стране 
окончане ситуације. 
 
Доказ: 
За ISO стандарде доставити 
фотокопију ISO стандарда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

 
Да понуђач има неопходан 
пословни капацитет за ову јавну 
набавку, што подразумева да су у 
последње три (3) године 
(2015.,2016. и 2017.) извршени 
радови на изградњи, реконструкцији 
пешачких стаза, платоа, паркинга и 
сл., укупне површине од мин 9.500 
м2, од чега је реализовао: 

- Минимум један уговор на 
изградњи, реконструкцији 
пешачких стаза, платоа, 
паркинга и сл.,.површине мин. 
6.000 м2. 

- Минимум један уговор на 
постављању бетонских 
ивичњака у дужини од мин. 
4.750 м1. 

- Напомена: Извођење радова 
може бити започето и раније, 
односно пре  2015.године, али 
окончање радова  мора бити 
најраније 2015., а  најкасније у 
2017.години. 

- Понуђач је дужан да поседује 
сертификате: 

- ISO 9001 или одговарајући. 
- ISO 14001 или одговарајући.  
- OHSAS 18001 или 

одговарајући.  



- ISO 27001 или одговарајући 
- ISO 50001 или одговарајући. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Доказ:  
За наведену опрему треба 
доставити доказ о власништву-
уговор о купопродаји, или рачун, или 
инвентарска листа, или уговор о 
лизингу, закупу, са роком не краћим  
од  уговореног рока. За возила којa 
се региструју доставити копију 
саобраћајне дозволе. За остале 
машине доставити Изјаву о 
исправности издату од  стране 
власника, под пуном моралном, 
материјалном и кривичном 
одговорношћу. 
За Акредитовану лабораторију 
доставити Сертификат о 
акредитацији.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доказ: 
За грађевинског инжењера (мин.1) 
треба доставити фотокопију 
лиценце, потврду о важењу 
лиценце, фотокопију уговора о раду 
и МА обрасца, односно уговор о 
ангажовању лица у којем ће бити 
наведен минимални  рок  

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 Камион (Ауто мешалица) за 
превоз готове цемент-
бетонске масе 1 

  „Пикамер''  Чекић – 
Компресор радног притиска  7 
бара, за опсецање и рушење 
асфалта и бетона, и дувалица 
за чишћење отпадног 
материјала 1 

  Комбиновани камионет 
за превоз радника и мање 
количине потребног 
мареријала. 1 

  Универзалну 
комбиновану машину за 
ископ, утовар материјала и 
планирање терена. 1 

  Камион за довоз 
потребног и одвоз 
непотребног материјала са 
градилишта 1 

  Тестера са плочом за 
сечење бетона 1 

 Виброплочу за збијање 
песковитих и камених 
материјала 1 

 Вибро ваљак масе мин 6т
 1 

  Акредитовану 
лабораторију за геомеханичка 
испитивања  1 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
 

Укупно најмање 8 запослених 
радника грађевинске струке 
од чега: 

 Дипомирани грађ. Инжењер 
VII степен лична лиценца 410 
или 411 или 412 или 413 или 
414 или 415 1 

 Грађевински техничар 



нискоградње IV степен 1 

 Руковаоц грађевинских 
машина III степен (приложити 
доказ) 2 

 Возач “Ц“ категорије III степен 
(приложити доказ) 2 

 Радник са дипломом 
бетонирца III  ,  IV или V  
степен (приложити доказ)
   2 

ангажовања лица - не краћи од 
понуђеног рока за извођење радова. 
За лица без лиценце (минумум 7)  
која су оспособљена за извођење 
наведених радова потребно је 
доставити фотокопију уговора о 
раду и МА обрасца, диплому 
односно уговор о ангажовању лица у 
којем ће бити наведен минимални  
рок  ангажовања лица - не краћи од 
понуђеног рока за извођење радова. 
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