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ИЗМЕНА КОНКУРНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
БРОЈ: 1.3.1/2016 

 
 

 Конкурсна документација мале вредности број: 1.3.1/2016, објављена на 
порталу јавних набавки дана 25.03.2016. године, мења се: 
 

1. У делу „III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“ у 
табеларном делу на страни 6/33 и гласи: 

„ 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава 
додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом.  
 

 

 

 

 

Да је у претходне 3 обрачунске  година  (2013-

2015) остварио пословни приход по основу 

изведених радова  у вредности најмање  

20.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

Да је у претходне три године  (2013, 2014. i 
2015.) извео исте или сличне радове који су 
предмет јавне набавке у вредности од 
10.000.000,00 динара.динара и да је 
исказана позитивна добит у све три 
обрачунске године.   

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Понуђач мора да поседује :   
сопствену асфалтну базу,  не 
удаљенију од 60 км од локације 
извођења радова 

1 ком 



глодилицу за асфалт са самоутоварном 
траком 

1 ком 

финишер 1 ком 
цистерну за емулзију 1 ком 
цистерну за воду 1 ком 
ваљак   4 t 1 ком 
ваљак   8 t 1 ком 
утоваривач. 1 ком 
грејдер. 1 ком 
багер 1 ком 
рото-четку за чишћење 1 ком 
камионе разних тонажа  3 ком 

  
    

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

Понуђач мора да има најмање 10 (десет) 
радно ангажованих лица у складу са 
Законом о раду, од  тога: 

-     мин.1 дипл.инж.грађ.- одговорни 
извођач радова са лиценцом бр. 410, 412, 415 
или 418     (један од наведених лиценци) са 
потврдом о важењу исте; 

-   мин.1  грађевински техничар са 
средњом стручном спремом,                                

-   мин.1  руковаоц грађевинских 
машина                           

-   мин.1  возач  теретног возила  
    

-   мин.6  радника   
 

 
 

 
2. У делу „ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 

ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН“ на страни 20/33, мења се изјава(ОБРАЗАЦ 5) и гласи: 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

    

 

И З Ј А В У 

 

 



Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне 

набавке радова – крпљење ударних рупа, бр.: 1.3.1/2016, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
 Да је у претходне 3 обрачунске  година  (2013-2015) остварио пословни приход по 

основу изведених радова  у вредности најмање  20.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
 Да је у претходне три године  (2013, 2014. i 2015.) извео исте или сличне 

радове који су предмет јавне набавке у вредности од 10.000.000,00 
динара.динара и да је исказана позитивна добит у све три обрачунске године. 
  

 Понуђач  поседује :   
сопствену асфалтну базу,  не удаљенију од 60 км од локације 
извођења радова 

1 ком 

глодилицу за асфалт са самоутоварном траком 1 ком 
финишер 1 ком 
цистерну за емулзију 1 ком 
цистерну за воду 1 ком 
ваљак   4 t 1 ком 
ваљак   8 t 1 ком 
утоваривач. 1 ком 
грејдер. 1 ком 
багер 1 ком 
рото-четку за чишћење 1 ком 
камионе разних тонажа  3 ком 

  

 Понуђач има најмање 10 (десет) радно ангажованих лица у складу са 
Законом о раду, од  тога: 

-     мин.1 дипл.инж.грађ.- одговорни извођач радова са лиценцом бр. 410, 412, 415 
или 418     (један од наведених лиценци) са потврдом о важењу исте; 

-   мин.1  грађевински техничар са средњом стручном спремом,                                

-   мин.1  руковаоц грађевинских машина                           

-   мин.1  возач теретног возила      

-   мин.6  радника   



 
 

 
 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки 
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
 

 

 


