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На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 

КОМИСИЈА за jавну набавку образована Решењем бр. 404-60-5/20-IV сачинила је: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-60/20-IV– Радови на изградњи пешачко 

бициклистичке стазе Доњи Петровци- Путинци са услугом израде пројектно техничке 

документације 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

Адреса Главна 107, Рума 

Телефон број 022/479-070 

Интернет страница www.ruma.rs 

Набавка број 404-60/20-IV 

Позив број 404-60-6/20-IV 

Конкурсна документација број 404-60-7/20-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 
www.ruma.rs 

18.09.2020.г 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-60-13/20-IV 

ДАТУМ 12.10.2020.г 

Врши се измена следећих делова: 

У прилогу 5: УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА у оквиру додатних услова у делу 

технички капацитет: 
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БРИШЕ СЕ: 

 Потребно је да понуђач буде акредитован тј. да има у власништву или на основу уговора о 

закупу или уговора о пословно техничкој сарадњи акредитовану лабораторију: 

- одређивање модула стишљивости методом кружне плоче (СРПС У.Б1.046:1968), 
- одређивање модула деформације помоћу оптерећења кружном плочом ( СРПС 
У.Б1.047:1997), 
- Одређивање деформације и чврстоће тла помоћу оптерећења кружном плочом ДИН 
18134:2012 
- Одређивање калифорнијског индекса носивости на терену (АСТМ Д 4429-09а:1993), 
- Одређивање гранулометријског састава методом сувог сејања ( СРПС Б.Б8.029:1982), 
- Одређивање количине ситних честица методом мокрог сејања ( СРПС Б.Б8.036:1982), 
- Одређивање стварне запреминске масе и упијање воде - Пикнометарска метода (СРПС 
ИСО 7033:1999) 
-Испитивање природног и дробљеног агрегата машином "Лос Ангелес" (СРПС 
Б.Б8.045:1978), 
- Одређивање запреминске масе пунила без шупљина (СРПС Б.Б8.101:1982), 
- Одређивање гранулометријског састава (СРПС Б.Б8.105:1984), 
-Испитивање свежег бетона - Део 2: испитивање слегања (СРПС ЕН 12350-2:2010), 
-Одређивање динамичког модула методом ултразвука (СРПС ЕН 12504-4:2008), 
-Испитивање очврслог бетона - Део 3: чврстоћа при притиску узорака за испитивање (СРПС 
ЕН 12390-3:2010/АЦ:2014), 
- Одређивање температуре бетона (СРПС У.М1.032:1981), 
- Израда и неговање узорака за испитивање чврстоће (СРПС ЕН 12390 2:2010), 
- Испитивање очврслог бетона - део 9: отпорност на замрзавање / одмрзавање - љуштење 
(СРПС ЕН 12390-9:2017), 
- Одређивање привидне запреминске масе минералних и асфалтних мешавина (СРПС 
У.М8.082:1967), 
- Одређивање запреминске масе узорака из застора и носећих слојева (СРПС 
У.М8.092:1966), 
- Испитивање удела битумена индиректном методом (СРПС У.М8.105:1984), 
- Мерење дефлексија флексибилних коловоза (СРПС У.Е8.016:1981), 
- Узимање узорака асфалтних мешавина за коловозе и масе за заливање саставака (СРПС 
У.М3.090:1961), 
- Узимање узорака камена и камених агрегата (СРПС Б.Б0.001:1984), 
- Испитивање свежег бетона - Део 1; - Узимање узорака (СРПС ЕН 12350-1:2010), 

Тло- узимање узорака тла СРПС У.Б1.010:2000 

И ГЛАСИ: 

Прилог 5 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Обавезни услови понуђачима прописани, чл.75. ЗЈН и то: 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног органа, односно 

 

1. Извод из регистра Агенције за 
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уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 

1) ЗЈН); 

привредне регистре, односно 

извод из другог одговарајућег 

регистра; 

2. 

 

Да он и његов законски заступник није осуђиван 

за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван 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); 

2. Правна лица:  

1) Извод из казнене евиденције, 

односно уверењe основног суда на 

чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или 

огранка страног правног лица, 

којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за кривична дела 

против привреде, кривична дела 

против животне средине, 

кривично дело примања или 

давања мита и кривично дело 

преваре;  

2) Извод из казнене евиденције 

Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег 

суда у Београду, којим се 

потврђује да правно лице није 

осуђивано за неко од кривичних 

дела организованог криминала;  

3) Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да законски 

заступник понуђача није осуђиван 

за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело 

преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев 

се може поднети према месту 

рођења или према месту 

пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има 

више законских заступника дужан 

је да достави доказ за сваког од 

њих.   

Предузетници и физичка лица: 

Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, 
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да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела 

против животне средине, 

кривично дело примања или 

давања мита и кривично дело 

преваре (захтев се може поднети 

према месту рођења или према 

месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два 

месеца пре отварања понуда; 

 

3. 

 

Да 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); 

 

 

3. Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење 

надлежне локалне самоуправе да 

је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода 

или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач 

налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два 

месеца пре отварања понуда; 

4. 

 

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да 

нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 

ЗЈН). 

 

 

4. Потписан и оверен „Oбразац 

изјаве – Образац број 12“ који 

чини део ове конкурсне 

документације. Изјава мора да 

буде потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом. Уколико понуду 

подноси група понуђача, изјава 

мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача 

из групе понуђача и оверена 

печатом. 

 

Додатни услови понуђачима прописани чл. 76. ЗЈН и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

Извештај о бонитету за јавне 

набавке (образац БОН-ЈН) који 

издаје Агенција за привредне 

регистре, који мора да садржи: 

статусне податке понуђача,  

биланс стања и биланс успеха и 

мишљење независног овлашћеног 

 1.1. Да је понуђач збирно у претходне 3 (три) 

обрачунске године (2017, 2018. и 2019. године) 

остварио пословни приход у укупном износу од 

минимум 30.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
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ревизора (уколико понуђач нема 

обавезу да врши ревизију 

финансијских извештаја, биланс 

стања и биланс успеха може 

доставити без мишљења 

овлашћеног ревизора). Уколико у 

БОН ЈН није садржана 

2019.година за исту доставити 

биланс стања и успеха предат 

АПР-у за статистичке потребе 

2.  

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

2.1. Референтна листа (Образац 

број 13) и Потврда о добро 

извршеним предметним 

радовима (Образац број 15) са 

привременим или окончаним 

ситуацијама 

 

2.2. Референтна листа (Образац 

број 14) и Потврда о добро 

извршеним предметним 

радовима (Образац број 16) са 

привременим или окончаним 

ситуацијама 

 

 

 

2.1. Да је понуђач у последње три обрачунске 

године 2017, 2018, 2019. године извео радове из 

области нискоградње у износу од 30.000.000,00 

динара (санација или реконструкција или 

рехабилитација путева или улица или 

саобраћајница)  

 2.2. Да је понуђач у последње три обрачунске 

године 2017, 2018, 2019. године израдио минимум 

три пројекта саобраћајних површина. (пројекти 

иградње, реконструкције или санације пешачко-

бициклистичких стаза, путева или улица или 

саобраћајница)  

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 

 

 

1.Понуђач у свом власништву или закупу мора да 
има асфалтну базу - фабрику асфалта минималног 
капацитета 100т/х- удаљености до 70км (растојање 
ће се мерити од асфалтне базе до насељеног места 
Путинци). Као меродавно за одређивање 
удаљености користиће се freeonline даљинар, који 
се налази на веб адреси http://www.googlemaps.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

За фабрику асфалта односно 
асфалтну базу обавезно 
доставити: 

-Препис листа непокретности и 

употребну дозволу где се јасно 

види да је асфалтна база легално 

уцртана односно да поседује 

употребну дозволу 

- Као доказ тражене удаљености за 

асфалтну базу, доставити 

одштампану и обележену трасу 

пута у складу са постављеним 

условима и са уписаним 

растојањем измереним помоћу 

http://www.google. rs/maps 

-Купопродајни Уговор или рачун 

где се може видети капацитет 

асфалтне базе.  



                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

                  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА 

                                                                                                                    ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

 

6/8 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

2. Понуђач у свом власништву или закупу мора да 
има бетонску базу- минималног капацитета 60м

3
/х 

на удаљености до 50км (растојање ће се мерити од 
бетонске базе до градилишта -насеља Путинци). 
Као меродавно за одређивање удаљености 
користиће се freeonline даљинар, који се налази на 
веб адреси http://www.google.rs/maps 

 

За бетонску базу доставити: 

 -препис листа непокретности или 

извод из листа непокретности (у 

колони начин коришћења и назив 

објекта мора да стоји бетонска 

база) 

-употребну дозволу  

-уговор где се може видети 

капацитет бетонске базе 

-као доказ тражене удаљености за 

бетонску базу, доставити 

одштампану и обележену трасу 

пута у складу са постављеним 

условима и са уписаним 

растојањем измереним помоћу 

http://www.google. rs/maps 

 

3. ОСТАЛИ ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

1. Комбинована машина - 2 ком 

2. Грејдер - 1 ком 

3. Финишер - 2 ком 

4. Ваљци - 3 ком 

5. Камион кипер - 3 ком 

6. Багер - 1 ком 

7. Утоваривач - 2 ком 

8. Секачица за асфалт - 1 ком 

9. Компресор - 1 ком 

 

 

- за средства набављена до 

31.12.2019. године - пописна листа 

основних средстава, на којима ће 

маркером бити означена тражена 

техничка опрема, а за возила која 

се региструју очитане саобраћајне 

дозволе. 

 - за средства набављена од 

01.01.2020. године фактура или 

уговор о куповин 

- технички капацитет понуђача 

може се доказати и уговором о 

закупу са пописном листом 

закуподавца или другим доказом о 

власништву на којој ће маркером 

бити означена закупљена техничка 

опрема или уговор о лизингу. 

 

4. 
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

 

Копија лиценце и потврда о 

важности лиценце од инжењерске 

коморе, копија М образаца. 

Уколико исти инжењер поседује 

две или више тражених лиценци, 

 

 

Понуђач мора да располаже неопходним 

кадровским капацитетом тј. да има запослене 

или ангажоване: 

-минимум 1 (један) одговорни пројектант 

саобраћајница са лиценцом 312 или 315. 
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- минимум 1 (један) одговорни извођач радова са 

лиценцом 412 или 415. 

минимум 1 (један) одговорни извођач радова са 

лиценцом 410  

 

сматраће се да испуњава услов и 

такав доказ ће бити прихваћен као 

ваљан.  

 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова 

под редним бројем 1, 2, 3. и 4, понуђач доказује достављањем доказа дефинисаних овом 

конкурсном документацијом. Понуда Понуђача који не докаже да испуњава наведене 

обавезне (1-4) и додатне услове(1-4) овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.  

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.  

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености 

услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не 

достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) 3) Закона о јавним набавкама, који је јавно 

доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је да доставе 

Решење о упису у Регистар понуђача. Наручилац ће извршити проверу у регистру понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ.  

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним 

набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или 

управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе (Образац Изјава 

понуђача чини саставни део понуде-Прилог број 11). 
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе.  

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци да је документује на 

прописани начин. 

 

 

 

 

Предметне измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

Понуђач је у обавези да понуду поднесе у складу са предметним изменама и допунама. 

 

 

 

 

 

 


