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На основу члана 63. ЗЈН и примедбе заинтересованог лица комисија врши измену 

конкурсне документације  за јавну набавку услугe: „вршења стручног надзора над 

радовима,  ЈН 36/19 

Наручиоца Општине Бечеј – председник општине. 

 

Измена се врши у погледу исуњености додатног услова кадровског капацитета. 

 

Уместо: 

„-- Да има стално запослене или по уговору ангажоване инжењере са одговарајућим 

лиценцама и потврдама од ИКС о важности за вршење стручног инжењерског надзора.  

410 или 411- 1 извршилац дипломирани инжењер грађевине 

414 – 1 дипломирани инжењер грађевине – хидротехнички смер, 

415- 1 извршилац дипломирани инжењер грађевине, 

430-1 извршилац дипломирани инжењер машинства 

450- 1 извршилац дипломирани инжењер електротехнике-енергетика, 

452- 1 извршилац дипломирани инжењер електротехнике-моторни погони 

453- 1 извршилац дипломирани инжењер електротехнике-слаба струја, 

470- 1 извршилац дипломирани инжењер саобраћаја, 

474 - 1извршилац дипломирани инжењер за пејзажну архитектуру 

- 1 извршилац, дипломирани инжењер са уверењем за обављање послова безбедности и 

здравља на раду-кординатор за извођење радова. 

- 1 извршилац, дипломирани инжењер са уверењем за израду пројеката из безбедности и 

здравља на раду-плана превентивних мера приликом извођења радова . “ 

Треба да стоји: 

„- Да има стално запослене или по уговору ангажоване инжењере са одговарајућим 

лиценцама и потврдама од ИКС о важности за вршење стручног инжењерског надзора.  

410 или 411- 1 извршилац дипломирани инжењер грађевине 

414 или 314 – 1 дипломирани инжењер грађевине – хидротехнички смер, 

415  или 315- 1 извршилац дипломирани инжењер грађевине, 



430 или 330 - 1 извршилац дипломирани инжењер машинства 

450 или 350 - 1 извршилац дипломирани инжењер електротехнике-енергетика, 

452 или 352- 1 извршилац дипломирани инжењер електротехнике-моторни погони 

453 или 353- 1 извршилац дипломирани инжењер електротехнике-слаба струја, 

470 или 370 - 1 извршилац дипломирани инжењер саобраћаја, 

474 или 374 – 1 извршилац дипломирани инжењер за пејзажну архитектуру 

- 1 извршилац, дипломирани инжењер са уверењем за обављање послова безбедности и 

здравља на раду-кординатор за извођење радова. 

- 1 извршилац, дипломирани инжењер са уверењем за израду пројеката из безбедности и 

здравља на раду-плана превентивних мера приликом извођења радова.“ 

 

Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 


