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привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

3.1.3 

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;  

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.  

 
Доказ за правно 
лице, предузетнике 
и физичка лица: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе 
према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације;  

3.1.4 
Да има важећу дозволу-лиценцу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке; 

 Доказ за правно 
лице, предузетнике 
и физичка лица: 

Важећа Решења Министарства рударства и енергетике о дозвољеној 
експлоатацији камена и извођењу рударских радова 

Ред. 
број 

3.2 - ДОДАТНИ УСЛОВ (чл. 76. ст. 2. Закона) 

3.2.1 

Технички, пословни,финанансијски и кадровски капацитет  
1.Понуђач мора да поседује у власништву или закупу мајдан камена 
2.Понуђач мора да поседује у власништву или закупу вагу 
3.Понуђач мора да поседује у власништву или закупу дробилицу 
4. Капацитет дробилице мора бити минимум 150 Т по сату 
5. Атест о техничким својствима камена и агрегата са оценом могућности употребе за израду 
доњег носећег слоја од невезаног каменог материјала 
6. Атест о техничким својствима камена и туцаника са оценом могућности употребе за израду 
носећих слојева коловозних конструкција 
7. Подужни нагиб на приступној саобраћајници ка каменолому односно месту утовара камена не 
сме бити већи од 15%. 
8. Понуђач мора да докаже да је у претходне три године остварио минималан укупан приход од 
100.000.000,00 динара 
9. Понуђач мора да има минимум 100 запослених радника у 2016. години 

 

Доказ за правно 
лице, предузетнике 
и физичка лица: 

1. Лист непокретности ( не старији од дана објављивања позива за 
подношење понуда) или Уговор о закупу 
2. Важећа пописна листа и доказ да је извршено баждарење ваге  
( оверавање мерила) у законском року или Уговор о закупу 
3. Важећа пописна листа  или Уговор о закупу 
Напомена: Важећа пописна листа основних средстава за 2016. годину, 
мора бити оверена од стране овлашћеног лица и печатирана са 
видљиво означеним средствима која су тражена конкурсном 
документацијом.   
4. Изјава понуђача о капацитету дробилице уз навођења типа машине и 
достављање техничке документације којом се доказује капацитет 
5. Извештај овлашћеног института или лабораторије 
6. Извештај овлашћеног института или лабораторије 
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XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИЛАЗНОЈ  

САОБРАЋАЈНИЦИ МЕСТУ УТОВАРА КАМЕНА 
 
 

 

 
 

Као заступник понуђача под пуном кривичном и материјалном одговорношћу дајем 

следећу: 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

  

 

Да је подужни нагиб на приступној саобраћајници ка каменолому односно месту 

утовара камена _______% ( максимум 15%). 

 

 

 

         Датум         Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

  

 


