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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку мале вредности- 
Број:  4417/2 
09.07.2018. године 
П о ж а р е в а ц  
   
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                            
ПРЕДМЕТ: 2. појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ  
1.1.11/2018 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 
ЈН МВ 1.1.11/2018, Набавка ултразвучних мерила топлотне енергије, ОРН 
31731100 - Модули, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 
05.07.2018. године у 12,22 часова заведен под бројем 4417 истог дана, којим поставља 
питање за следеће: 
 
ПИТАЊЕ 1. 

Образац бр. 15 -    EMC класа E2 
страна 46 

-    Класа E2+M2 
 
Питање: 
Да ли је оправдан захтев за класама E2 i M2? 

 
Образложење: 
 Место уградње, поготово калориметара малог пречника (DN15 i DN20) који количински 
преовладавају у набавци, је обично испред апартмана – станова или приватних кућа, или у 
малим подстаницама итд... Захтеване класе обично прате индустријске уградње. При 
инсталацији мерила код EMC класе E2 препоручује се да извор великих електромагнетних 
утицаја (пример: ротор водене пумпе веће снаге...) буде удаљен преко 25cm. Није нам познат 
другачији случај у пракси код мерила малог пречника и протока. 
 Са друге стране механичка класа M2 предвидја уградњу мерила у окружењу великих 
механичких вибрација, најчешће у индустрији (тешке пресе, вибрације изазване ротацијама 
од индустријских машина директно или индиректно везаних за систем грејања...) или 
уградња иза водених пумпи које могу изазвати велике вибрације цеви на којој је уградјен 
калориметар. Такодје нам није познат практичан случај уградње мерила малог пречника и 
протока у оваквим срединама. 
 Обзиром на природу уградње малих калориметара, питање је реално место њихове 
уградње које оправдава технички захтев. 

 
ОДГОВОР 1. 
 Мерила предвиђена набавком се уграђују на примарни цевовод као замена постојећих 
 у топлопредајним станицама разних произвођача повезаних на топлификациони систем 
 више од 15 година. Избор места уградње топлопредајних станица је тада најчешће 
 зависио од простора за смештај опреме без вођења рачуна о спољашњим утицајима. 
 Један број мерила за предвиђених за замену се налази и у индустријским објектима. 
 Наручилац се, ради униформности опреме и једноставнијег избора при уградњи и 
 одржавању определио за мерила исте класе. 
 

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 МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 


