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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
 
1.  Услов – потребно је да понуђач располаже кадровским капацитетом за 

учешће у поступку предметне  јавне набавке односно: 
 
 

 Извршилац мора имати најмање: 3 (три) радно ангажована дипломирана саобраћајна 
инжењера који су уписани у Регистар вештака Министарства правде Републике 
Србије, с тим да сваки појединачно има најмање десет израђених 
вештачења/експертиза саобраћајних незгода од којих је најмање 1 (један) доктор 
техничких наука (са докторатом из области безбедности друмског саобраћаја) и од 
којих најмање 1 (један) поседује важећу лиценцу за одговорног пројектанта 
саобраћаја и саобраћајне сигнализације (лиценца број 370). 

 
 

 Један од 3 (три) радно ангажована дипломирана саобраћајна инжењера мора имати 
најмање 1 (један) рад из области безбедности саобраћаја објављен у неком од 
часописа са међународне ISI (SCI) листе часописа. 
 
 
 
 
 
 
Доказ: 
 

1. фотокопија дипломе или уверења о дипломирању  за дипломиране саобраћајне 

инжењере који не поседују лиценцу (за радно ангажована лица која поседују лиценцу 
није потребно доставити фотокопије диплома или уверења о дипломирању, већ доказе 
наведене у тачки 3., који се односне на лиценцу); 
2. фотокопија дипломе или уверења о докторирању из области безбедности друмског 
саобраћаја ( фотокопија насловне стране и резиме докторског рада из којег се може 
утврдити да се односи на област безбедности саобраћаја или неки други документ из 
којег се може утврдити да се односи на област безбедности саобраћаја); 
3. фотокопија важеће лиценце и потврда Инжењерске коморе Србије (у даљем тексту: 
ИКС) да су носиоци лиценци чланови ИКС, да су измирили обавезе према ИКС у текућој 
години и да им Одлуком Суда части није одузета лиценца; 
4. решење о именовању вештака Министарства правде Републике Србије; 

5. најмање 10 (десет) фотокопија Решења/Наредби о вештачењу надлежног органа и  на 

основу истих израђена вештачења/експертиза саобраћајних незгода које је судски вештак 
саобраћајне струке дужан да потпише и овери својим печатом  
6. фотокопије доказа о радној ангажованости наведених лица тј. радне књижице ако су у 
сталном радном односу,  односно уговор о раду на одређено време или уговор о 
обављању привремених и повремених послова и др. 


