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Измена конкурсне документације у јавној набавци бр. 13/14  

„Пружање услуга стручно техничког надзора над извођењем радова из области 
техничког регулисања саобраћаја“  

 
  
 Измена конкурсне документације односи се на страну 9. 
 
 
  

На страни 9 конкурсне документације у поглављу Доказ, у првој алинеји, после речи 
„уговора о обављању привремених и повремених послова“ брисане су речи „уговоре о 
допунском раду“.  
 
 Измењена страна 9 Конкурсне документације објављена је на Порталу јавних 
набавки, сајту града Београда и сајту Секретаријата за саобраћај. 
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350- Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, 
351-Одговорни пројектант електроенергетских инсталација виског и средњег напона- 
разводна постројења и пренос електричне енергије,  
352- Одговорни пројектант управљања електромоторним погонима – аутоматика, мерења и 
регулација  
353-  Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система,   
450- Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, 
451- Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација виског и средњег напона-
разводна постројења и пренос електричне енергије,  
453- Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система, 
који је обављао послове стручно техничког надзора за радове у области електротехнике у 
трајању од најмање 12 месеци. Наведени период 12 месеци не мора бити у континуитету већ 
може бити и збир више временски одвојених периода, остварених код различитих 
послодаваца.  
 

Доказ:  
За сва 4 радно ангажована инжењера понуђач доказује наведене услове достављањем:  
 

- фотокопије основа радног ангажовања за свако радно ангажовано лице, односно 
фотокопију радне књижице и уговора о раду за лица која су запослена на неодређено 
или одређено време или копије уговора о обављању привремених и повремених послова 
и сл., за лица која су ангажована ван радног односа,  

- фотокопије  потврда/е  Инжењерске коморе Србије (у даљем тексту:ИКС), да је носилац 
лиценце члан  ИКС, да је измирио обавезе према ИКС у текућој години и да му Одлуком 
Суда Части није одузета лиценца, као доказ да носилац лиценце има важећу лиценцу 
 
фотокопија доказа о радном искуству наведних лица: 
- I за два дипломирана саобраћајна инжењера (тачка 3а) да су били радно ангажовани 
најмање 12 месеци на пословима  стручног надзора у области израде и постављања 
саобраћајане сигнализације потребно је доставити: 
 
1. Потврда наручиоца за референце лица која ће вршити надзор – Образац 7.  
 
- II за једног дипломираног грађевинског инжењера (тачка 3б) да је био радно ангажован 
најмање 12 месеци на пословима стручног надзора у области грађевинарства потребно је 
доставити: 
 
1. Потврда наручиоца за референце лица која ће вршити надзор – Образац 7.  

 
- III  за једног дипломираног инжењера електротехнике или сродне електро струке (тачка 
3в) да је био радно ангажован најмање 12 месеци на пословима стручног надзора у 
области електротехнике потребно је доставити: 
 
1. Потврда наручиоца за референце лица која ће вршити надзор – Образац 7.  
 

1. Услов да понуђач испуњава услове у погледу финансијског капацитета за  учешће у 
поступку предметне јавне набавке,  односно да је понуђач: 
 
 у претходне три обрачунске године (2011., 2012. и 2013. године) остварио укупан приход у 

износу од најмање 15.000.000,00 РСД, 

 

  
  Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 13/14 
 
 
 
 

 
9/44 


