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Предмет: Измена конкурсне кументације за јавну набавку радова – Набавка радова за системе 

климатизације, ЈН бр. 26/19. 

 
 
У складу са чланом 63. став.1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 
наручилац врши измену и допуну конкурсне документације у року предвиђеном за подношење понуда и то: 
 
Врши се измена на страни 24 Конкурсне документације, поглавље III Услови за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, и то у делу који се 
односи на додатне услове, тачка 4. Кадровски капацитет, тако што се уз захтевани кадровски капацитет 
тражи и да Понуђач има у радном односу на одређено или неодређено време или радно ангажованог 
минимум једног дипломираног електро инжењера са важећом лиценцом број 450. 
 
Наведена тачка 4. Кадровски капацитет сада гласи: 
 

Услов:  Понуђач треба да има у радном односу на одређено или неодређено време или радно ангажовано 
кључно особље које ће бити одговорно за радове који су предмет јавне набавке, са следећим 
квалификацијама:  
            - минимум 3 дипл. машинска инжењера, од којих 1 дипл. машински инжењер са важећом 
лиценцом ИКС бр. 430  за одговорног извођача радова термотехнике, термоенергетике и процесне технике 
И са важећом лиценцом ИКС бр.330  за одговорног пројектанта термотехнике, термоенергетике и процесне 
технике, а који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци. 
            - минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са личном лиценцом одговорног извођача 
радова број 410 или 411 или 412 или дипломираног инжењера архитектуре са личном лиценцом одговорног 
извођача радова број 400 или 401 

- минимум једног дипломираног електро инжењера са важећом лиценцом број 450. 
Један инжењер може имати више лиценци 
             - минимум 1 IWE/IWT инжењер 
            - минимум 1 заваривач са важећим сертификатом (атестом) о стручној оспособљености за гасно 
заваривање (атест 311). 
             - минимум 1 заваривач са важећим сертификатом (атестом) о стручној оспособљености за електро 
заваривање (атест 111). 

    - минимум  5 извршиоца машинске струке  
    - минимум  3 извршиоца грађевинске струке  
 - минимум 1 овлашћеног сервисера опреме биполарне јонизације ваздуха. 

             
 

Наведена измена и допуна постаје саставни део конкурсне документације. 
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