
 
ЈАВНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ                                                                 

ИИН      ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ                                                

Шабац, Шабац, Карађорђева бр.27 

               015 354 884 

 

                 

Бр.1485-01/3  од 15.05.2019. 

 

 

 

              На основу чл.63   Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 

124/2012,14/2015 и 68/2015) ЈП Инфраструктура   Шабац којe спроводи  

поступак јавне набавке  у име и за рачун Град Шабац Градска управа града 

Шапца, дана 15.05.2019.године објављује: 

 

 

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е 
о измени  и допуни конкурсне документације    

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

Радови на реконструкцији и изградњи саобраћајне инфраструктуре на територији 

града Шапца 

JН бр.26/19 

 

Извршена је измена конкурсне документације у делу: 

Додатни услови  за учешће у поступку јавне набавке (Кадровски и Технички капацитет) и 

Образац 11 Понуда тачка 5),Образац бр.12 Предмер и предрачун радова. 

Кадровски капацитет: треба да стоји код: 

-2 лица грађевинске струке (VIIстепен стручне спреме)  са важећом лиценцом ИКС бр. 

410,412,415, од којих ће једно  бити одређено за   одговорног извођача радова.       

- 2 лица грађевинске струке (VI степен стручне спреме) са важећом лиценцом ИКС број 712 

или 812 

-  1 лице за безбедност и заштиту на раду :                                                                                                                                            

-по основу уговора о раду  или уговора о радној ангажованости сходно важећим 

одредбама Закона о раду; са положеним стручним испитом   или                                                                                                      

- ангажовање правног лица или предузетника са важећом лиценцом за обављање 

послова безбедности и здравља на раду  Уговору о обављању послова безбедности 

и здравља на раду                                                                                                                                                                                                                       

Доказ: За  1 лице за безбедност и заштиту на раду                                                                                                                                             

-Уверење о положеном стручном испиту по основу уговора о раду  или уговора о радној 

ангажованости сходно важећим одредбама Закона о раду;  или                                                                                                      

- Уговору о обављању послова безбедности и здравља на раду-  ангажовањем правног                                                                                                                                                                                                                 

лица или предузетника са важећом лиценцом за обављање послова безбедности 

и здравља на раду.  

 



Технички капацитет: услед техничке грешке треба да стоји код ред.бр.23                                                            

23. Вибро ваљак за асфалт гума-гума минимално   15 тона …………....…....1 ком     

  

Образац бр.11 Понуда  тачка 6) треба да стоји:                                                                                                                         

6) Укупна вредост извршених уговора из референц листе износи __________________динара 

 без обрачунатог пдв-а.  

   

Образац бр.12  Предмер и предрачун радова извршена је измена у ред.бр.11,18,24,25. 

- Рок за подношење понуда је 22.05.2019.године  до 11 часова. 

- Отварање понуда биће одржано 22.05.2019.године у 12 часова 

 

 

У прилогу се објављује Конкурсна документација са изменама. 

 

У свему осталом документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Комисија за јавну набавку 

                                                                                                                     ЈН 26/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


