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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-
370/19-2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-370/19-3, Јавно 
предузеће „Путеви Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: 
Наручилац), у року предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне 
документације за јавну набавку у отвореном поступку: 

 
 

Додатни радови на пројектовању и изградњи наплатних станица  
на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) – крак ка Македонији  

А4 (Аутопут Е-80) – крак ка Бугарској и  
А2 (Аутопут Е-763) – деоница Обреновац – Прељина  

 
 

Број јавне набавке: 159/2019 

 
 
У поглављу IX ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ, мења се Образац за особље тако да сада гласи: 
 

Образац за особље 
 
Образац 3: Предложено особље 
 
Понуђачи треба да доставе имена квалификованог особља које испуњава захтеве за сваку 
од позиција које су наведене у Поглављу IV (Услови за учешће у поступку јавне набавке из 
чл. 75 и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова). 
Подаци о искуству чланова особља достављају се за сваког од кандидата уз употребу доле 
наведеног обрасца. 
 

1. Назив позиције 
Руководилац радова (обавезна лична лиценца, 410, 412 или 415) 

 Име и презиме 

2. Назив позиције 
Главни пројектант (обавезна лична лиценца, 310, 312 и 315) 

Име и презиме 

3. Назив позиције 
Одговорни пројектант грађевинског пројекта пута (обавезна лична лиценца, 
315) 

Име и презиме 

4. Назив позиције 
Одговорни пројектант грађевинских конструкција (обавезна лична лиценца, 
310) 

 Име и презиме 

5. Назив позиције 
Одговорни пројектант саобраћајне сигнализације и опреме пута (обавезна 
лична лиценца, 370) 

 Име и презиме 

6. Назив позиције  
Одговорни пројектант електроенергетских инсталација (обавезна лична 
лиценца, 350) 

 Име и презиме 
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7. Назив позиције 
Одговорни извођач радова саобраћајница (обавезна лична лиценца, 415, 412 
или 418) 

 Име и презиме 

8. Назив позиције 
Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских 
радова (обавезна лична лиценца 410) 

 Име и презиме 

9. Назив позиције 
Одговорни извођач радова  саобраћајне сигнализације и опреме пута (обавезна 
лична лиценца 470) 

 Име и презиме 

10. Назив позиције 
Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација (обавезна лична 
лиценца 450) 

 Име и презиме 

 
 
 
У______________дана___________2020.год.                             Потпис овлашћеног лица: 

 
 


