
 
 
 
 
 ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ 
ЈН ОП 1.3.15/2016  
Бр. 2179/4  од 21.04.2016. године  
 
 
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама («Сужбени гласник РС», бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- Радови на изградњи ТС на 
локацији: ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу, ОРН 45232140-радови на изградњи 
мреже градског грејања, у року предвиђеном за подношење понуда, објављује  
 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
 

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку ЈН ОП 1.3.15/2016, Радови на 
изградњи ТС на локацији: ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу, ОРН 45232140-
радови на изградњи мреже градског грејања тако што је извршено прецизирање периода 
важења одређених доказа о испуњености услова на странама 31, 34. и 35. конкурсне 
документације: 
 
- страна 31.- „понуђач мора имати успостављен систем управљања квалитетом у складу са 
стандардом  SRPS ISO 9001 за делокруг рада који су предмет пројекта, јавне набавке или 
радова сличне или веће сложености; 
- страна 34 - фотокопија важећег сертификата SRPS ISO 9001. Сертификат мора бити 
важећи у периоду важења понуде за конкретну јавну набавку. 
- фотокопија личне лиценце одговорног извођача радова 410  или 411  или 412 или 413 или 
414 или 415 или 418 или 712  или 812,  са важећом потврдом о уплаћеној чланарини издатом 
од Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси 
члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета. 
Потврда мора бити важећа у периоду важења понуде за конкретну јавну набавку. 
- страна 35 - фотокопија важећег Уверења о стручној оспособљености за димензионо-
визуелну контролу… Уверење мора бити важеће у периоду важења понуде за конкретну 
јавну набавку. 
- страна 35 - фотокопија важећег уверења  о стручној оспособљености за завариваче у 
складу са одредбама стандарда SRPS EN ISO 9606-1:2014… Уверење мора бити важеће у 
периоду важења понуде за конкретну јавну набавку. 

- страна 35 - фотокопија личне лиценце одговорног извођача радова 430, са важећом 

потврдом о уплаћеној чланарини издатом од Инжењерске коморе Србије да је наведени 

носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком 

Суда части издата лиценца није одузета. Потврда мора бити важећа у периоду важења 

понуде за конкретну јавну набавку. 

 
 
           Ово обавештење и измењену конкурсну документацију  у складу са чланом 63. став 3. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац 
објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 
  
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
   

 
 


