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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 
                                                                                                             
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП – ОС 
1.1.15/2016 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП – ОС 
1.1.15/2016, Набавка предизолованих цеви за потребе изградње и одржавања 
топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца, ОРН:  44163120  - Цеви за 
даљинско грејање, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 31.08.2016. године у 
16,34 часова (иако је у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији назначено да се 
сви  захтеви за додатним  информацијама путем e - maila, шаљу само у радно време наручиоца, 
сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова)  којим тражи одговор на следеће питање: 
 
ПИТАЊЕ 1: 
 
 У техничким условима за учешће у Јавној набавци бр.: ЈН ОП ОС 1.1.15/2016 „Набавка система 
предизолованих цеви за потребе изградње и одржавања топлификационог система за конзумно 
подручје Пожаревца“, у делу „Компетентност особља“ на страни 13. наводите да: 
„Послове на заваривању полиетиленских цеви и спојница могу обављати само заваривачи који 
поседују важеће уверење о оспособљености издато у складу са одредбама са стандардом SRPS 
ISO/IEC 17024  или контролног тела акредитованог у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020. 
Понуђач доставља оверене копије уверења о оспособљености приликом достављања понуде“. 
 

Питања: 

1. Колико је потребно сертификованих особа на заваривању полиетиленских цеви и спојница? 

2. Зашто сте навели да тражите „Уверења о оспособљености особа на заваривању 
полиетиленских цеви и спојница издата у складу са одредбама са стандардом SRPS ISO/IEC 
17024 или контролног тела акредитованог у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020“ када 
Уверења (Сертификате) о оспособљености особља могу издавати само тела акредитована према 
стандарду SRPS ISO/IEC 17024? 
 
ПОЈАШЊЕЊЕ: 
 
1. Довољно је имати једну сертификовану особу на заваривању полиетиленских цеви и спојница. 

2. Наручилац ће као доказ о „Компетентности особља“ за обављање послова на заваривању 
полиетиленских цеви и спојница прихватити Уверење о оспособљености издато од стране или 
тела акредитиованог према стандарду SRPS ISO/IEC 17024 или контролног тела акредитованог у 
складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020. 

 
Ово појашњење 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 

 
 


