
 
ЈАВНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ                                                                 

ИИН      ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ                                                

Шабац, Шабац, Карађорђева бр.27 

                Мат.број 17107461 

               015 354 884 

 

                 

                                                                                                                                                           
Наш бр.1485-01/3 од 15.05.2019. 

 

Предмет: Oдговор на Захтев за додатним информацијама или  

                    појашњењима конкурсне документације, Радови на реконструкцији и    

                    изградњи саобраћајне инфраструктуре на територији града Шапца,ЈН          

                    бр.26/19. 

 

 

       Поштовани, 

 

       У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) у даљем тексту: Закон, а на захтев потенцијалног 

понуђача, за давање додатних информација појашњења у поступку јавне набавке – 

Радови на реконструкцији и изградњи саобраћајне инфраструктуре на територији 

града Шапца, ЈН бр. 26/19,  достављамо вам  одговоре: 

 

Питање 1.   У конкурсној документацији,Поглавље Х Услови за учешћеу поступку 

јавне набавке, 1.2 Додатни услови...1.2.2. Кадровски капацитет, стоји ...2 лица 

грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр.410,412,415.....2 лица грађевинске 

струке са важећом лиценцом ИКС бр. 712 или 812.... 

Молимо за појашњење  да ли се као доказ и за 2 лица грађевинске струке са важећом 

лиценцом ИКС бр.712 или 812 прихватају 2 лица грађевинске струке са важећом 

лиценцом ИКЦ бр.410,412,415? 

Одговор: Не прихватају се, јер се лиценца 712 или 812 односи на лица са VI степеном 

стручне спреме. 

 

 

Питање 2.   У конкурсној документацији, Поглавље Х Услови за учешће у поступку 

јавне набавке3.Упуство за доказивање додатних услова, 3.1.4. Пословни капацитет 

,стоји......Уз сваку потврду—референцу обавезно је достављање и копије уговора са 

фактурама односно са окончаном ситуацијом о изведеним радовима ( може само прва и 

задња страна уговора и ситуације). 

Молимо за појашњење да ли се као доказ прихвата последња ситуација у години-

привремена ситуација број 12 за наведену годину?  

Одговор:  Прихвата се као доказ последња ситуација у години –привремена ситуација 

бр.12 за наведену годину. 

 

Питање 3.   У конкурсној документацији,Образац 12.Предмет и предрачун ,позиција 

број 1. Стоји „ Ручно крпљење ударних рупа и колотрага на асфалтним коловозима 

асфалт-бетоном АБ-8 или АБ-11 од кречњачког агрегата у дебљини д=5=10 

цм....―.Молимо за појашњење колико је које асфалтне масе од наведених 600т 

потребно? 



Одговор: Није битно колико ће се које масе употребити и да о томе може одлучивати 

извођач радова у зависности од својих могућности. 

 

Питање 4: У конкурсној документацији, Образац 12. Предмет и предрачун ,позиција 

број 11, у опису позиције наведене су  две врсте асфалтне масе АБ4 и АБ8, а у рубрици 

количина стоје три количине. 

Одговор:  Услед техничке грешке изостала је асфалтна маса  АБ 11, тако да ће бити 

додата у измењену конкурсну документацију. 

 

Питање 5: У конкурсној документацији Образац 12, Предмет и предрачун ,позиција 

број 18, стоји ―Машинско уређење денивелације путне банкине  грејдером или 

комбинирком са утоваром и одвозом вишка скинутог материјала до 3 км, ЈМ је м1―. 

Молимо за појашњење која је ширина и дебљина банкина? 

Одговор: Треба да стоји: Машинско уређење денивелисане путне банкине грејдером 

или комбинирком у ширини од 1м и дебљине до 20 цм.                                                            

Конкурсна документација у Образац 12, Предмер и предрачун позиција 18, биће 

измењена. 

 

Питање 6: У конкурсној документацији Образац 12, Предмет и предрачун ,позиција 

број 24 и 25, молимо за појашњење да ли јединична цена треба да обухвата и набавку 

саобраћајних знакова и стубова? 

Одговор: Позиција бр.24 треба да стоји: ......( без набавке знака и знака) 

                  Позиција бр.25 треба да стоји......( без набавке знака) 

Конкурсна документација у Образац 12, Предмер и предрачун позиције 24 и 25 биће 

измењене. 

 

 

Питање 7: У конкурсној документацији, Поглавље Х Услови за учешћеу поступку 

јавне набавке,3 Упуство за доказивање додатних услова 3.2. Кадровски 

капацитет,стоји―.....за лице за безбедност и заштиту на раду са положеним стручним 

испитом доставити следећа документа: Уговор о обављању послова безбедности и 

здравља на раду, Уверење о положеном стручном испиту и важећу лиценцу за 

обављање за обављање послова безбедности и здравља на раду. Молимо за појашњење 

шта је потребно доставити као испуњење овог захтева!  

Одговор:  
-Уверење о положеном стручном испиту по основу уговора о раду  или уговора о 

радној ангажованости  сходно важећим одредбама Закона о раду;  или                                                                                                      

- Уговор о обављању послова безбедности и здравља на раду  уколико је ангажовано                                                                                                                                                                                                                  

правно лице или предузетник са важећом лиценцом за обављање послова безбедности и 

здравља на раду   

 

                                                                                                     Комисија за ЈН 26/19 


