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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 

 Jавнa набавкa бр. 95/2014 - услуга израде техниче документације, у отвореном поступку 

по партијама 

 

У конкурсној документацији на страни 16, под тачком 3, стоји: 

 

3) Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним 

кадровским капацитетом, и то да има у радном односу или ангажовано по 

уговору о делу: 

 

За Партију 1. 

 Најмање два дипломирана грађевинска инжењера са важећом лиценцом 

број 310; 

 Најмање једног дипломираног инжењера саобраћајна који поседје 

лиценцу 370; 

 Најмање једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом 

лиценцом број 372; 

 Најмање једног дипломираног инжењера геологије, смер за геотехнику, са 

важећом лиценцом 391 или 491 

 

За Партију 2. 

 Најмање два дипломирана грађевинска инжењера са важећом лиценцом 

број 310; 

 Најмање једног дипломираног инжењера саобраћајна који поседје 

лиценцу 370; 

 Најмање једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом 

лиценцом број 372; 

 Најмање једног дипломираног инжењера геологије, смер за геотехнику, са 

важећом лиценцом 391 или 491 

 

За Партију 3. 

 Најмање два дипломирана грађевинска инжењера са важећом лиценцом 

број 310; 

 Најмање једног дипломираног инжењера саобраћајна који поседје 

лиценцу 370; 

 Најмање једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом 

лиценцом број 372; 



 Најмање једног дипломираног инжењера геологије, смер за геотехнику, са 

важећом лиценцом 391 или 491 

 

За Партију 4. 

 Најмање два дипломирана грађевинска инжењера са важећом лиценцом 

број 310; 

 Најмање једног дипломираног инжењера саобраћајна који поседје 

лиценцу 370; 

 Најмање једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом 

лиценцом број 372; 

Најмање једног дипломираног инжењера геологије, смер за геотехнику, са важећом 

лиценцом 391 или 491 

 

Мења се у: 

 

3) Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним 

кадровским капацитетом, и то да има у радном односу или ангажовано по 

уговору о делу: 

За Партију 1. 

 Најмање два дипломирана грађевинска инжењера са важећом лиценцом 

број 310 или 315 или 312; 

 Најмање једног дипломираног инжењера саобраћајна који поседје 

лиценцу 370; 

 Најмање једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом 

лиценцом број 372; 

 Најмање једног дипломираног инжењера геологије, смер за геотехнику, са 

важећом лиценцом 391 или 491 

 

За Партију 2. 

 Најмање два дипломирана грађевинска инжењера са важећом лиценцом 

број 310 или 315 или 312; 

 Најмање једног дипломираног инжењера саобраћајна који поседје 

лиценцу 370; 

 Најмање једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом 

лиценцом број 372; 

 Најмање једног дипломираног инжењера геологије, смер за геотехнику, са 

важећом лиценцом 391 или 491 

 

За Партију 3. 

 Најмање два дипломирана грађевинска инжењера са важећом лиценцом 

број 310 или 315 или 312; 

 Најмање једног дипломираног инжењера саобраћајна који поседје 

лиценцу 370; 

 Најмање једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом 

лиценцом број 372; 

 Најмање једног дипломираног инжењера геологије, смер за геотехнику, са 

важећом лиценцом 391 или 491 

 

 

 



За Партију 4. 

 Најмање два дипломирана грађевинска инжењера са важећом лиценцом 

број 310 или 315 или 312; 

 Најмање једног дипломираног инжењера саобраћајна који поседје 

лиценцу 370; 

 Најмање једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом 

лиценцом број 372; 

Најмање једног дипломираног инжењера геологије, смер за геотехнику, са важећом 

лиценцом 391 или 491 

 
 

 

 С поштовањем    

 

 

 

 

 Комисија за ЈН 


