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Завод за јавно здравље Панчево 

Пастерова 2, 26000 Панчево 
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Наш знак:01-403/7-2019 

Датум:14.06.2019 

Ваш знак: 

 

 

Предмет: Измена конкурсне документације за ЈН: МУ-III/2019 

 

Прегледом конкурсне документације објављене на порталу утрврђено је да постоје 

техничке и штампарске грешке.  

 

Комисија за МУ-III/2019 Набавка услуга стручног надзора над извођењем радова за 

реконструкцију и доградњу старог грудног одељења доноси одлуку о измени 

конкурсне документације у делу:  

 

 

У конкурсној документацији на странама: 11/49 до 15/49 наведено је: 

 Б) Тим за управљање пројектом  : 

Р. 
бр. 

Назив 
Број 

извршилаца 
Опис позиције и 
квалификације 

Докази 

1. 
Координатор 
ПРОЈЕКТА 

1 

Дипломирани 
грађевински инжењер 
или  
Дипломирани инжењер 
архитектуре 

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу и 
радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-одјави 
осигурања (М-3А); 
Лиценца ИКС оверена личним печатом 
и потписом бр. (300 или  400 или 310 
или 311 или 410 или 411)  Важећа лиценца 

Искуство  у надзору на 
мин  1 пројекту као 
одговорни надзорни 
орган, изградњe/ 
реконструкцијe/ 
доградње јавних 
објеката високоградње 
површине не мање од 
1000 м2  

• Потврде Наручилаца о извршеним 
пословима  као одговорни надзорни 
орган, изградњe/ реконструкцијe/ 
доградње јавних објеката 
високоградње површине не мање од 
1000 м2 и решења о именовању (мин 
једна референца) 

2. 
Координатор за 
извођење 
радова 

1 

Дипломирани 
грађевински инжењер 

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу и 
радном ангажовању 
• потврда о поднетој пријави-одјави 
осигурања (М-3А); 
Лиценца ИКС оверена личним печатом 
и потписом бр. (310 или 311 или 410 
или 411)  
 • уверење о положеном стручном 
испиту за координатора за извођење 
радова 

Важећа лиценца 
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Р. 
бр. 

Назив 
Број 

извршилаца 
Опис позиције и 
квалификације 

Докази 

Искуство  у надзору на 
мин  2 пројекта као 
одговорни надзорни 
орган, изградњe/ 
реконструкцијe/ 
доградње јавних 
објеката високоградње 
површине не мање од 
1000 м2 

• Потврде Наручилаца о извршеним 
пословима  као одговорни надзорни 
орган, изградњe/ реконструкцијe/ 
доградње јавних објеката 
високоградње површине не мање од 
1000 м2 и решења о именовању (мин 
две референце) 

 

 
Ц) Тим за вршење стручног надзора на објекту Завода за јавно здравље у Панчеву (подразумева 
и учешће у техничком прегледу објекта) : 

Р.б
р. 

Назив 
Број 

извршилаца 
Опис позиције и 
квалификације 

Докази 

1 
Надзорни орган 
за грађевинске 
радове 

1 

Дипломирани 
грађевински инжењер 

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу 
и радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-
одјави осигурања (М-3А); 
• Лиценца ИКС оверена личним 
печатом и потписом 
 бр. (310 или 311 или 410 или 411)  

Важећа лиценца 

Искуство  у надзору на 
мин  1 пројекту као 
одговорни надзорни 
орган, изградњe/ 
реконструкцијe/ 
доградње јавних 
објеката високоградње 

• Потврде Наручилаца о 
извршеним пословима  као 
одговорни надзорни орган, 
изградњe/ реконструкцијe/ 
доградње јавних објеката 
високоградње и решења о 
именовању (мин једна 
референца) 

2 

Надзорни орган 
за хидротехнику 
(инсталације 
водовода и 
канализације) 

1 

Дипломирани 
грађевински инжењер 

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу 
и радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-
одјави осигурања (М-3А); 
• Лиценца ИКС оверена личним 
печатом и потписом бр. (313 или 
314 или 413 или 414) 

Важећа лиценца 

Искуство  у надзору на 
мин  1 пројекту као 
одговорни надзорни 
орган, изградњe/ 
реконструкцијe/ 
доградње јавних 
објеката високоградње 
или инсталација 
водовода и канализације 
у склопу регулације 
улице 

• Потврде Наручилаца о 
извршеним пословима  као 
одговорни надзорни орган, 
изградњe/ реконструкцијe/ 
доградње јавних објеката 
високоградње или инсталација 
водовода и канализације у склопу 
регулације улице и решења о 
именовању (мин једна 
референца) 
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Р.б
р. 

Назив 
Број 

извршилаца 
Опис позиције и 
квалификације 

Докази 

3. 
Надзорни орган 
за термотехничке 
инсталације 

1 

Дипломирани машински 
инжењер 

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу 
и радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-
одјави осигурања (М-3А); 
• Лиценца ИКС оверена личним 
печатом и потписом бр. 330 или 
430   

Важећа лиценца • Потврде Наручилаца о 
извршеним пословима  као 
одговорни надзорни орган, 
изградњe/ реконструкцијe/ 
доградње јавних објеката 
високоградње или инсталација 
климатизације и вентилације 
јавних објеката и решења о 
именовању (мин једна 
 
 референца) 

Искуство  у надзору на 
мин  1 пројекту као 
одговорни надзорни 
орган, изградњe/ 
реконструкцијe/ 
доградње инсталација 
климатизације и 
вентилације јавних 
објеката 

4. 

Надзорни орган 
за 
електроинсталац
ије  

1 

Дипломирани инжењер 
електротехнике 

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу 
и радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-
одјави осигурања (М-3А); 
• Лиценца ИКС оверена личним 
печатом и потписом бр. 350 или 
450  

Важећа лиценца 

Искуство  у надзору на 
мин  1 пројекту као 
одговорни надзорни 
орган, изградњe/ 
реконструкцијe/ 
доградње електро 
инсталација у јавним 
објектима  

• Потврде Наручилаца о 
извршеним пословима  као 
одговорни надзорни орган, 
изградњe/ реконструкцијe/ 
доградње електро инсталација у 
јавним објектима и решења о 
именовању (мин једна 
референца) 

5. 
Надзорни орган 
за 
телекомуникација 

1 

Дипломирани инжењер 
електротехнике 

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу 
и радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-
одјави осигурања (М-3А); 
• Лиценца ИКС оверена личним 
печатом и потписом бр. 353 или 
453  

Важећа лиценца 

Искуство  у надзору на 
мин  1 пројекту као 
одговорни надзорни 
орган, изградњe/ 
реконструкцијe/ 
доградње електро 
инсталација «слабе 
струје» у јавним 
објектима  

• Потврде Наручилаца о 
извршеним пословима  као 
одговорни надзорни орган, 
изградњe/ реконструкцијe/ 
доградње електро инсталација 
«слабе струје» у јавним објектима 
и решења о именовању (мин 
једна референца) 

6. 
Надзорни орган 
за постројења 
лифта 

1 
Дипломирани машински 
инжењер  

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу 
и радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-
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Р.б
р. 

Назив 
Број 

извршилаца 
Опис позиције и 
квалификације 

Докази 

Важећа лиценца 

одјави осигурања (М-3А); 
• Лиценца ИКС оверена личним 
печатом и потписом 
 бр. 333 или 434  

Искуство  у надзору на 
мин  1 пројекту као 
одговорни надзорни 
орган, уградње 
постројења лифта у 
јавним објектима  

• Потврде Наручилаца о 
извршеним пословима  као 
одговорни надзорни орган, 
уградње постројења лифта у 
јавним објектима и решења о 
именовању (мин једна 
референца) 

7. 
Надзорни орган 
за саобраћајну 
сигнализацију 

1 

Дипломирани 
саобраћајни инжењер  

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу 
и радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-
одјави осигурања (М-3А); 
• Лиценца ИКС оверена личним 
печатом и потписом бр. 370 или 
470  

Важећа лиценца 

Искуство  у надзору на 
мин  1 пројекту као 
одговорни надзорни 
орган на пословима 
извођења радова на 
регулацији саобраћаја и 
саобраћајне 
сигнализације 

• Потврде Наручилаца о 
извршеним пословима  као 
одговорни надзорни орган, на 
пословима извођења радова на 
регулацији саобраћаја и 
саобраћајне сигнализације и 
решења о именовању (мин једна 
референца) 

8. 
Надзорни орган 
за  саобраћајну 
инфраструктуру 

1 

Дипломирани 
грађевински инжењер  

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу 
и радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-
одјави осигурања (М-3А); 
• Лиценца ИКС оверена личним 
печатом и потписом бр. 312 или 
315 или 318 или 412 или 415 или 
418 

Важећа лиценца 
 

Искуство  у надзору на 
мин  1 пројекту као 
одговорни надзорни 
орган на пословима 
извођења радова на 
регулацији саобраћаја и 
саобраћајне 
сигнализације 

• Потврде Наручилаца о 
извршеним пословима  као 
одговорни надзорни орган, на 
регулацији саобраћаја и 
саобраћајне сигнализације и 
решења о именовању (мин једна 
референца) 

 
Д)  Надзор над извођењем радова на основу Главног пројекта заштите од пожара и система за 
дојаву 

9. 

Надзорни орган 
за за извођење 
радова према 
Главном пројекту 
заштите од 
пожара 

1 

Дипломирани инжењер  

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу 
и радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-
одјави осигурања (М-3А); 
• Лична лиценца за извођење 
радова према Главном пројекту 
заштите од пожара (А) 

Важећа лиценца 



   

  5 

• Инжењерска лиценца ИКС 
оверена личним печатом и 
потписом 
 

Искуство  у надзору на 
мин  1 пројекту као 
одговорни надзорни орган 
на пословима извођења 
радова према Главном 
пројекту заштите од 
пожара 

• Потврде Наручилаца о 
извршеним пословима као 
одговорни надзорни орган на 
пословима извођења радова 
према Главном пројекту заштите 
од пожара и решења о именовању 
(мин. једна референца) 

10. 

Надзорни орган 
за извођење 
радова на 
стабилним 
системима за 
гашење пожара 

1 

Дипломирани инжењер  

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу 
и радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-
одјави осигурања (М-3А); 
• Лична лиценца за извођење 
радова на стабилним системима 
за гашење пожара (Б1) 
• Инжењерска лиценца ИКС 
оверена личним печатом и 
потписом 

Важећа лиценца 

Искуство  у надзору на 
мин  1 пројекту као 
одговорни надзорни орган 
на стабилним системима 
за гашење пожара 

• Потврде Наручилаца о 
извршеним пословима као 
одговорни надзорни орган на 
стабилним системима за гашење 
пожара и решења о именовању 
(мин једна референца) 

 

 

11. 

Надзорни орган 
за извођење 
радова на 
стабилним 
системима за 
дојаву пожара 

1 

Дипломирани инжењер  
• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу 
и радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-
одјави осигурања (М-3А); 
• Лична лиценца за на стабилним 
системима за дојаву пожара (Б2) 
• Инжењерска Лиценца ИКС 
оверена личним печатом и 
потписом 

Важећа лиценца 

Искуство  у надзору на 
мин  1 пројекту као 
одговорни надзорни орган 
на пословима извођења 
радова на стабилним 
системима за дојаву 
пожара 

• Потврде Наручилаца о 
извршеним пословима  као 
одговорни надзорни орган на 
пословима извођења радова на 
стабилним системима за дојаву 
пожара и решења о именовању 
(мин једна референца) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мења се у конкурсној документацији на страни: 11/49 до 15/49 табела тако да сада 

гласи: 
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Б) Тим за управљање пројектом   

 

Р. 
бр. 

Назив 
Број 

извршилаца 
Опис позиције и 
квалификације 

Докази 

1. 
Координатор 
ПРОЈЕКТА 

1 

Дипломирани 
грађевински инжењер 
или  
Дипломирани инжењер 
архитектуре 

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу и 
радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-одјави 
осигурања (М-3А); 
Лиценца ИКС оверена личним печатом 
и потписом бр. (300 или  400 или 310 
или 311 или 410 или 411)  

Важећа лиценца 

2. 
Координатор за 
извођење 
радова 

1 

Дипломирани 
грађевински инжењер 

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу и 
радном ангажовању 
• потврда о поднетој пријави-одјави 
осигурања (М-3А); 
Лиценца ИКС оверена личним печатом 
и потписом бр. (310 или 311 или 410 
или 411)  
 

Важећа лиценца 

 
Ц) Тим за вршење стручног надзора на објекту Завода за јавно здравље у Панчеву (подразумева 
и учешће у техничком прегледу објекта) : 

Р.б
р. 

Назив 
Број 

извршилаца 
Опис позиције и 
квалификације 

Докази 

1 
Надзорни орган 
за грађевинске 
радове 

1 

Дипломирани 
грађевински инжењер 

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу 
и радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-
одјави осигурања (М-3А); 
• Лиценца ИКС оверена личним 
печатом и потписом 
 бр. (310 или 311 или 410 или 411)  

Важећа лиценца 

2 

Надзорни орган 
за хидротехнику 
(инсталације 
водовода и 
канализације) 

1 

Дипломирани 
грађевински инжењер 

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу 
и радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-
одјави осигурања (М-3А); 
• Лиценца ИКС оверена личним 
печатом и потписом бр. (313 или 
314 или 413 или 414) 

Важећа лиценца 



   

  7 

Р.б
р. 

Назив 
Број 

извршилаца 
Опис позиције и 
квалификације 

Докази 

3. 
Надзорни орган 
за термотехничке 
инсталације 

1 

Дипломирани машински 
инжењер 

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу 
и радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-
одјави осигурања (М-3А); 
• Лиценца ИКС оверена личним 
печатом и потписом бр. 330 или 
430   

Важећа лиценца 

4. 

Надзорни орган 
за 
електроинсталац
ије  

1 

Дипломирани инжењер 
електротехнике 

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу 
и радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-
одјави осигурања (М-3А); 
• Лиценца ИКС оверена личним 
печатом и потписом бр. 350 или 
450  

Важећа лиценца 

5. 
Надзорни орган 
за 
телекомуникација 

1 

Дипломирани инжењер 
електротехнике 

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу 
и радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-
одјави осигурања (М-3А); 
• Лиценца ИКС оверена личним 
печатом и потписом бр. 353 или 
453  Важећа лиценца 

6. 
Надзорни орган 
за постројења 
лифта 

1 

Дипломирани машински 
инжењер  

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу 
и радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-
одјави осигурања (М-3А); 
• Лиценца ИКС оверена личним 
печатом и потписом 
 бр. 333 или 434  Важећа лиценца 

7. 
Надзорни орган 
за саобраћајну 
сигнализацију 

1 

Дипломирани 
саобраћајни инжењер  

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу 
и радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-
одјави осигурања (М-3А); 

Важећа лиценца 

• Лиценца ИКС оверена личним 
печатом и потписом бр. 370 или 
470  
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Р.б
р. 

Назив 
Број 

извршилаца 
Опис позиције и 
квалификације 

Докази 

8. 
Надзорни орган 
за  саобраћајну 
инфраструктуру 

1 

Дипломирани 
грађевински инжењер  

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу 
и радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-
одјави осигурања (М-3А); 
• Лиценца ИКС оверена личним 
печатом и потписом бр. 312 или 
315 или 318 или 412 или 415 или 
418 

Важећа лиценца 

 
Д)  Надзор над извођењем радова на основу Главног пројекта заштите од пожара и система за 
дојаву 

 

9. 

Надзорни орган 
за за извођење 
радова према 
Главном пројекту 
заштите од 
пожара 

1 

Дипломирани инжењер  

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу 
и радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-
одјави осигурања (М-3А); 
• Лична лиценца за извођење 
радова према Главном пројекту 
заштите од пожара (А) 
• Инжењерска лиценца ИКС 
оверена личним печатом и 
потписом 
 

Важећа лиценца 

10. 

Надзорни орган 
за извођење 
радова на 
стабилним 
системима за 
гашење пожара 

1 

Дипломирани инжењер  

• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу 
и радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-
одјави осигурања (М-3А); 
• Лична лиценца за извођење 
радова на стабилним системима 
за гашење пожара (Б1) 
• Инжењерска лиценца ИКС 
оверена личним печатом и 
потписом 

Важећа лиценца 

 

11. 

Надзорни орган 
за извођење 
радова на 
стабилним 
системима за 
дојаву пожара 

1 

Дипломирани инжењер  
• уговор о раду са понуђачем за 
наведено лице или уговор о делу 
и радном ангажовању; 
• потврда о поднетој пријави-
одјави осигурања (М-3А); 
• Лична лиценца за на стабилним 
системима за дојаву пожара (Б2) 
• Инжењерска Лиценца ИКС 
оверена личним печатом и 
потписом 

Важећа лиценца 

 

Измењена Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на сајту 

Завода за јавно здравље Панчево. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

МУ-III/2019 


