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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 
Број: 404-94/14-01 
Датум: 04.06.2014. године 
Ч а ј е т и н а 
 
 
Измене и допуне конкурсне документације у вези ЈНВВ 20/14 Изградња путева и улица на територији 
општине Чајетина: 
Мења се конкурсна документација на страни 5 у делу Додатни услови. Уместо раније 
прецизираних додатних услова:“ Додатни услови: 

Да располаже са: 

•  Финансијским капацитетом: да је у последњих 5 (пет) година извршио сличне радове у 
вредности најмање 100.000.000,00 динара, што доказује овереним потврдама инвеститора о 
успешно спроведеним радовима. 

•  Кадровским: да има најмање 40 стално запослених радника ( доказ М-образац) од којих 
најмање три инжењера са грађевинском лиценцом 415, као доказ приложити лиценцу и важећу 
потврду о чланству у ИКС, копију обрасца о пријави радника. 

•  техничким капацитетом: да поседује у власништву механизацију потребну за извођење 
радова – један булдозер, утоваривач, 2 багера, 2 ваљак за тампон, 4 ваљка за асфалт, 2 
финишера за асфалт, цистерну за воду, 3 камиона кипера, аутомиксер, асфалтну базу (са 
атестом о исправности) удаљености до 40 km капацитета најмање 60t/h, бетонска база 
удаљености до 30 km капацитета 60t/h. Власништво над наведеним машинама се доказује 
пописном листом за 2013. или приложеним рачуном уколико је машина купљена у овој години и 
копије саобраћајних дозвола за сваку машину. За асфалтну и бетонску базу прилаже се доказ о 
власништву или уговор о закупу и  доказ о локацији.   

услови у погледу заштите зивотне средине: да ради у складу са стардандом ISO 14001 у 
погледу заштите животне средине, и као доказ прилаже наведени стандард.“ , прописани су нови 
додатни услови, тако да сада гласе: „Додатни услови: 

Да располаже са: 

•  Финансијским капацитетом: да је у последњих 5 (пет) година извршио сличне радове у 
вредности најмање 100.000.000,00 динара, што доказује овереним потврдама инвеститора о 
успешно спроведеним радовима. 

•  Кадровским: да има најмање 40 стално запослених радника ( доказ М-образац) од којих 
најмање три инжењера са грађевинском лиценцом 415, као доказ приложити лиценцу и важећу 
потврду о чланству у ИКС, копију обрасца о пријави радника. 

•  техничким капацитетом: да поседује у власништву механизацију потребну за извођење 
радова – један булдозер, утоваривач, 2 багера, 2 ваљак за тампон, 4 ваљка за асфалт, 2 
финишера за асфалт, цистерну за воду, 3 камиона кипера, аутомиксер, асфалтну базу (са 
атестом о исправности) удаљености до 40 km, бетонска база удаљености до 30 km. 
Власништво над наведеним машинама се доказује пописном листом за 2013. или приложеним 
рачуном уколико је машина купљена у овој години и копије саобраћајних дозвола за сваку 
машину. За асфалтну и бетонску базу прилаже се доказ о власништву или уговор о закупу и  
доказ о локацији.  Удаљеност асфалтне и бетонске базе рачуна се од зграде Општине Чајетина, 
која се налази на адреси Ул. Александра Карађорђевића број 28. (конкретно од табле са 
натписом „Општина Чајетина“). 

Напомена: Удаљеност асфалтне базе ограничена је на 40 км што сматрамо разумном 
удаљеношћу која је у логичкој вези са предметом набавке узимајући у обзир СРПС стандарде JUS 
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U.E9.021 и  JUS U.E4.014N који прописују оптималну температуру асфалтне масе приликом уградње. 
Наиме, у предметном поступку предвиђени су радови на асфалтирању путних праваца по Месним 
заједницама општине Чајетина, на 15 локација различито удаљених од седишта наручиоца, што 
представља додатни разлог да се мора водити рачуна о удаљености асфалтне базе, имајући у виду 
да температура асфалтне масе која се уграђује не може бити нижа од 130 °C у моменту уградње. 
Услови за извршење квалитетног асфалтирања су прецизирани како се не би довели у питање 
квалитет и уградња асфалта јер при великим транспортним даљинама долази до сагрегације и 
хлађења асфалта. У приручнику за асфалте (аутор Петар Суботић, издавач Институт за путеве А.Д. 
„Завод за грађевинске материјале“ Београд, 2002. Година) на страни 223 у поглављу I „производња 
асфалтне мешавине по врућем поступку“ тачка 2.2 „лоцирање асфалтне базе“ је наведено да 
транспорт произведене асфалтне мешавине буде што краћи „у близини градилишта“. 
Да би се могла контролисати производња асфалтне масе удаљеност не може бити велика и из тог 
разлога је и прецизирана на 40 км. 
• услови у погледу заштите зивотне средине: да ради у складу са стардандом ISO 14001 у 

погледу заштите животне средине, и као доказ прилаже наведени стандард. 
 

 
 

 
Додатни услови након измене постају саставни део Конкурсне документације објављене на 
Порталу Управе за јавне набавке и сајту Општине Чајетина дана 07.05.2014. године. 


