
 

Ј А ВНО  П РЕ ДУ З ЕЋ Е  ЗА  И З Г Р АДЊУ  ЛА З А Р Е ВЦА  

11550 Лазаревац, Дула Караклајића бр. 44  

Тел/факс: 011/8120-449  •  е-mail: office@jpzilazarevac.com 

ПИБ: 101131425  •  МБ: 07095210  •  Текући рачун: Banca Intesa 160-462235-83 

 

Број: 3323 

Датум: 14.10.2019.год. 

Л А З А Р Е В А Ц  

 

 

У складу са чланом 63 ст. 1 ЗЈН РС (Сл. Гласник РС бр. 124/12,14/15,68/15), на предлог комисије за 

доле наведену јавну набавку, директор ЈП за изградњу Лазаревца доноси: 
 

I  ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 3157 од 30.09.2019.год. 

у отвореном поступку јавне набавке радова – ознака набавке: 02/19-оп, чији је предмет:  

ИЗГРАДЊА НОВИХ САОБРАЋАЈНИЦА (ПРОДУЖЕТАК КОСМАЈСКЕ УЛИЦЕ, НОВА 1, НОВА 

2, НОВА 3) СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ (ВОДОВОД, КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА, 

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ) 

 

I Врши се измена конкурсне документације бр. 3157 од 30.09.2015.г. због техничке грешке на 
страни 27/117 конкурсне документације, у образцу Упутство –У/1, тако што се тачки II 2.4. 
Кадровски капацитет став 1, алинеја 7, брише позиција: -најмање 1 (једним)  дипломираним 
инжењером са положеном стручним испитом за обављање послова координатора за извођење радова; 

II Врши се измена конкурсне документације бр. 3157 од 30.09.2015.г. због техничке грешке на 
страни 29/117 конкурсне документације, у образцу Упутство –У/1, тако што се тачки II 2.4. 
Кадровски капацитет став 1 алинеја 7 брише позиција: -најмање 1 (једним)  дипломираним инжењером 
са положеном стручним испитом за обављање послова координатора за извођење радова; 

III Врши се измена конкурсне документације бр. 3157 од 30.09.2015.г. због техничке грешке на 
страни 106/117 конкурсне документације, у образцу IX/4 –Изјава о испуњавању услова из члана 
76.ЗЈН, тако што се у Изјави о кључном техничком особљу, став 1 алинеја 7 брише позиција: -
најмање 1 (једним)  дипломираним инжењером са положеном стручним испитом за обављање послова 
координатора за извођење радова; 

III  I  Измена конкурсне документације постаје саставни део конкурсне документације бр. 
3157 од 30.09.2019.г.  

 
IV  Саставни део ове Одлуке су исправљене стране конкурсне документације наведене у 

тачкама I и II ове Одлуке. 
1. Прилог:  Страна: 27/117; 
2. Прилог:  Страна: 29/117; 
3. Прилог:  Страна: 106/117. 

 

V Обавештење о измени конкурсне документације наручилац  објављује на порталу јавних набавки 
у складу са одредбама чл. 63. ст. 1 ЗЈН РС (Сл. Гласник РС бр. 124/12,14/15,68/15),. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

Достављено:   Портал ЈН,   ЈН,   и   а/а 

I   ИЗМЕНЕ 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

бр. 3157/2019 

ознака набавке 02/19-оп 



 

I  Исправка стране  27/117 

...  Да је понуђач остварио пословне приходе у току обрачунске 2018. године у вредности не мањој од 
314.000.000,оо динара;   
 
Доказ:  Изјава у вези са чл. 76. ЗЈН РС (образац из конкурсне документације - Образац VIII/3) 

 

II 2.4.  КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  
 

Услови: Да понуђач има пре датума последњег дана рока за подношење понуде у предметној јавној 
набавци у било ком облику радног ангажовања:  

- најмање 2 (два) дипломирана инжењера грађевине са важећом лиценцом ИКС 415 или 412; 
- најмање 2 (два) дипломирана инжењера грађевине са важећом лиценцом ИКС 414 или 413; 
- најмање 1 (једним) дипломираним инжењером грађевине са важећом лиценцом ИКС 410; 
- најмање 1 (једним) дипломираним инжењером електротехнике са важећом лиценцом ИКС 450; 
- најмање 1 (једним) дипломираним инжењером саобраћаја са важећом лиценцом ИКС 470; 
- најмање 1 (једним) дипломираним инжењером геодезије са важећом лиценцом ИКС 471; 
-најмање 1 (једним) лицем које поседује уверење о положеном испиту и практичној оспособљености за 

обављање послова безбедности и здравља на раду; 
- најмање 2 (два) лица која имају важећи сетрификат заваривача за заварирање, атестирани заваривач за 

полиетиленске цеви издат од акредитованог сертификационог тела; 
- најмање 2 (два) грађевинска техничара; 
- најмање 8 (осам) радника грађевинске струке;  
- најмање 6 (шест) возача; 
 -најмање 10 (десет) руковаоца грађевинском механизацијом. 
 
Напомена: једно лице може бити носилац само једне тражене лиценце. 

 
Доказ:   

Изјава о кључном техничком особљу које ће бити одговорно за извршење уговора Образац VIII/4); 
Изјава у вези са чл. 76. ЗЈН РС (образац из конкурсне документације - Образац VIII/4а). 

 

II 2.5. ТЕХНИЧКИ  КАПАЦИТЕТ  
Услов:Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако поседује минимум: 

1. Камион кипер носивости ≥10т са прилагањем доказа о носивости  и техничкој исправности  6; 
2. Машина за сечење коловозне конструкције                1; 
3. Багер снаге мотора ≥150kW  тежине  ≥ 30 тона са прилагањем доказа        4; 
4. Грејдер 6X6                        2; 
5. Комбинована машина                     2; 
6. Вибро јеж масе  ≥13т са прилагањем доказа               2; 
7. Вибро  ваљак  гума пегла масе  ≥13т са прилагањем доказа           2; 
8. Вибро ваљак пегла пегла масе ˂ 5т са прилагањем доказа            2; 
9. Ваљак са гуменим точковима  ≥15т                  1; 
10. Вибро плоча  ≥500 кг                      2; 
11. Финишер                         1; 
12. Муљна пумпа                        1; 
13. Булдозер  ≥ 20 тона                      2; 
14. Булдозер ≤ 20 тона планирни нож у 6 положаја               1; 
15. Оплата за разупирање ровова ≥100м2                 1; 
16. Машина за сучеоно заваривање ПЕ цеви  пречника до Ø315           1; 
17. Цистерна за воду                       1; 
18. Опрема за геодетско снимање                  
Доказ:  Изјава у вези са чл. 76. ЗЈН РС (образац из конкурсне документације - Образац VIII/3) 

Испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН-а понуђач, у складу са чланом 77. ст. 4 ЗЈН-а, доказује 

писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Образац Изјаве је 

саставни елемент конкурсне документације. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

27/117 



 

II  Исправка стране  29/117  

... ИЛИ  

Уколико податак о пословним приходима није доступан  на интернет страници АПР-а, понуђач је у обавези 
да достави Образац БОН ЈН, за себе, односно за члана групе који испуњава услов за финансијски 
капацитет. 
За понуђаче који имају статус предузетника и који пословне књиге воде по систему простог 

књиговодства: 

Доказ:  Биланс успеха за 2018. годину. 
 

II 2.4.  КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  
 

Услови: Да понуђач има пре датума последњег дана рока за подношење понуде у предметној јавној 
набавци у било ком облику радног ангажовања:  

- најмање 2 (два) дипломирана инжењера грађевине са важећом лиценцом ИКС 415 или 412; 
- најмање 2 (два) дипломирана инжењера грађевине са важећом лиценцом ИКС 414 или 413; 
- најмање 1 (једним) дипломираним инжењером грађевине са важећом лиценцом ИКС 410; 
- најмање 1 (једним) дипломираним инжењером електротехнике са важећом лиценцом ИКС 450; 
- најмање 1 (једним) дипломираним инжењером саобраћаја са важећом лиценцом ИКС 470; 
- најмање 1 (једним) дипломираним инжењером геодезије са важећом лиценцом ИКС 471; 
-најмање 1 (једним) лицем које поседује уверење о положеном испиту и практичној оспособљености за 

обављање послова безбедности и здравља на раду; 
- најмање 2 (два) лица која имају важећи сетрификат заваривача за заварирање, атестирани заваривач за 

полиетиленске цеви издат од акредитованог сертификационог тела; 
- најмање 2 (два) грађевинска техничара; 
- најмање 8 (осам) радника грађевинске струке;  
- најмање 6 (шест) возача; 
 -најмање 10 (десет) руковаоца грађевинском механизацијом. 
Напомена: једно лице може бити носилац само једне тражене лиценце. 
 

Доказ: 

1. Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО 
(образац М (или М3А), којом се потврђује да су запослени радници, наведени у Изјави понуђача о 
кадровском капацитету, запослени код понуђача - за лица у радном односу 

2. Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа); 
3. Фотокопија лиценци 410, 415 или 412, 414 или 413, 450, 470, и 471; 
4. Фотокопија сертификата (дипломе, уверења или сл) за руковаоце грађевинском механизацијом; 
5. Копије возачких дозвола за возаче Ц категорије; 
6. За атестиране завариваче ПЕ цеви – атест; 
7. Уверење о положеном испиту и практичној оспособљености за обављање послова безбедности и 
здравља на раду; 
8. Уверење положеном стручним испитом за обављање послова координатора за извођење радова; 
9. Фотокопија дипломе за грађевинске техничаре,  
10. Фотокопија доказа о стеченом образовању за грађевинске раднике.  
 

II 2.5. ТЕХНИЧКИ  КАПАЦИТЕТ  
Услов:Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако поседује минимум: 

1. Камион кипер носивости ≥10т са прилагањем доказа о носивости  и техничкој исправности  6; 
2. Машина за сечење коловозне конструкције                1; 
3. Багер снаге мотора ≥150kW  тежине  ≥ 30 тона са прилагањем доказа        4; 
4. Грејдер 6X6                        2; 
5. Комбинована машина                     2; 
6. Вибро јеж масе  ≥13т са прилагањем доказа               2; 
7. Вибро  ваљак  гума пегла масе  ≥13т са прилагањем доказа           2; 
8. Вибро ваљак пегла пегла масе ˂ 5т са прилагањем доказа            2; 
9. Ваљак са гуменим точковима  ≥15т                  1; 
10. Вибро плоча  ≥500 кг                      2; 
11. Финишер                         1; 

 

 

29/117 



 

III   Исправка стране  106/117  

... 

IX ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН                           (Образац – IX/4) 

 

 

у складу са чл. 77. ст. 2. тач. 4 ЗЈН РС, пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо и 
доказујемо да имамо доле наведена лица одговорна за извршење уговора и контролу квалитета, радно 
ангажовано у складу са условима конкурсне документације за кадровски капацитет, у отвореном поступку 
јавне набавке и  дајем следећу 

 

ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 

Понуђач (члан групе) _________________________________________, са седиштем у 

_____________________________________, испуњава додатне услове дефинисане конкурсном 

документацијом у поступку јавне набавке радова: ИЗГРАДЊА НОВИХ САОБРАЋАЈНИЦА 

(ПРОДУЖЕТАК КОСМАЈСКЕ УЛИЦЕ, НОВА 1, НОВА 2, НОВА 3) СА ПРИПАДАЈУЋОМ 

ИНФРАСТРУКТУРОМ ( ВОДОВОД, КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА, ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА, 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ), ЈН бр. 02/19-оп, тј. услове наведене у 

члану 77. ст.2.тач.4 Закона о јавним набавкама, и то:  

- најмање 2 (два) дипломирана инжењера грађевине са важећом лиценцом ИКС 415 или 412; 

- најмање 2 (два) дипломирана инжењера грађевине са важећом лиценцом ИКС 414 или 413; 

- најмање 1 (једним) дипломираним инжењером грађевине са важећом лиценцом ИКС 410; 

- најмање 1 (једним) дипломираним инжењером електротехнике са важећом лиценцом ИКС 450; 

- најмање 1 (једним) дипломираним инжењером саобраћаја са важећом лиценцом ИКС 470; 

- најмање 1 (једним) дипломираним инжењером геодезије са важећом лиценцом ИКС 471; 

- најмање 1 (једним) лицем које поседује уверење о положеном испиту и практичној оспособљености за 

обављање послова безбедности и здравља на раду; 

 

  Датум              Потпис 

 

________________                                                               __________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.                    

 

 

 

                          106/117 


