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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Грађевинска дирекција Србије д.о.о, 

Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, објављује  
 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 05/17 

 
 

1. На страни 8 од 66)  Део 1 Конкурсне документације под називом „2) 2.3 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ“, мења се конкурсна документација и брише се 

део '' за геостатичке прорачуне - 2 ком ''  тако да у целости гласи: 

''2) 2.3 ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

- 

1. Понуђач треба да има минимум овај број сетификованих програмских пакета и то :  

- лиценциране софтвере:  

оперативни систем-20 ком  

OFFICE пакет- 20 ком  

АCAD и/или Revit-20 ком  

за статичке прорачуне из грађевинске области - 2 ком;  

као на пример: Microsoft Windows, Microsoft Office, , Autodesk AUTOCAD 2010 или 

новији, Autodesk Civil 3D, Radimpex Tower, или одговарајуће итд, што доказује 

одговарајућим лиценцним сертификатима или рачунима или потврдама о куповини 

или закупу софтвера;'' 
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2. На страни 9 од 66)  Део 1 Конкурсне документације под називом „2) 2.4 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ“, мења се конкурсна документација и брише се 

део '' минимум 1 дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом 

ИКС бр. 316''  тако да у целости гласи: 

''2)2.4 КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

Понуђач мора да има у статусу радно ангажованих лица са пуним радним временом 

најмање 40 запослених, од којих је: 

 минимум 2 дипломирана инжењера архитектуре, са важећом лиценцом ИКС 

бр. 200 

 минимум 1 дипломираног инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 201 

 минимум 1 дипломираног инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 202 

 минимум 1 дипломираног инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 203 

 минимум 4 дипломирана инжењера архитектуре, са важећом лиценцом ИКС 

бр. 300 

 минимум 2 дипломирана грађевинска инжењера са важећом лиценцом ИКС 

бр. 310; 

 минимум 1 дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом 

ИКС бр. 312 или 315; 

 минимум 2 дипломирана грађевинска инжењера са важећом лиценцом ИКС 

бр. 313 или 314; 

 минимум 2 дипломирана инжењера електротехнике, са важећом лиценцом 

ИКС бр. 350; 

 минимум 2 дипломирана инжењера електротехнике са важећом лиценцом 

ИКС бр. 353; 

 минимум 2 дипломирана инжењера геодезије са важећом лиценцом ИКС бр. 

372 и геодетским лиценцама првог реда; 

 минимум 1 дипломираног инжењера шумарства за пејзажну архитектуру са 

важећом лиценцом ИКС бр. 373; 

 минимум 2 дипломирана машинска инжењера са важећом лиценцом ИКС 

бр. 330; 

 минимум 1 дипломираног машинског инжењера са важећом лиценцом ИКС 

бр. 333 

 минимум 1 дипломираног саобраћајног инжењера са важећом лиценцом 

ИКС бр. 370 

 

 минимум 1 дипломираног инжењера, са важећом лиценцом МУП-а за 

израду пројеката заштите од пожара/ лиценца А/  

 

 минимум 1 дипломираног инжењера, са важећом лиценцом МУП-а за 

пројектовање посебних система и мера заштите од пожара/ лиценце Б1, Б2 и 

Б6 /  
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 минимум 1 дипломираног инжењера, са важећом лиценцом ИКС бр. 381  

 

 

Важна напомена:  

Уколико се ради о заједничкој понуди услове у погледу кадровског 

капацитета треба да испуњавају чланови групе понуђача заједно.'' 

 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _______________________ 

                                                                                               (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

Напомена: Понуђач треба да обавезно овери и потпише овe измене приложи је уз 

понуду. 
 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 05/17 

 

                                                                    


