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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку 
Број:  3156/2 
15.05.2017. године 
П о ж а р е в а ц  
   

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ДОБИЛА/ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

                                                                                                          
ПРЕДМЕТ:  појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале  
  вредности -  Наруџбеницом број ЈН МВ 2.2.24/2017 
 

1. Заинтересовано лице које је добило/преузело конкурсну документацију за јавну 
набавку мале верднсти – НАРУЏБЕНИЦОМ број ЈН МВ 2.2.24Н/2017,  

 „УСЛУГЕ ИМЕНОВАЊА ТЕЛА ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ, ПРЕГЛЕД И 
 ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ“, ОРН-71632200- Услуге 
 неинванзивног испитивања. доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а 
 дана 15.05.2017. године у 09,38 часова заведен под бројем 3156, којим поставља 
 констатацију и питања за следеће: 
 
Поштовани,  сматрамо да сте  услове које сте поставили  и   које треба  да  испуни  
именовано тело  за разврставање  и евидентирање опреме под притиском  врло 
дискриминаторско и  елиминишуће за велики број именованих  тела  која  би  могла да 
обаве овај посао, јер   према Правилнику  а прегледима  опреме под притиском током века 
употребе (Службени гласник РС", бр.  87/2011,  7512013) услове које треба да  испуњава  
именовано  тело  за  разврставање  и     евидентирање  опреме  под  притиском  су  следећи 
(цитирамо  правилник): 
 
1. МИНИМАЛНИ  КРИТЕРИЈУМИ  КОЈЕ МОРА ДА ЗАДОВОЉИ ИМЕНОВАНО ТЕЛО ЗА 
РАЗВРСТАВАЊЕ  ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ 
1.  Именовано тело мора да докаже оспособљеност стручним резултатима. 
2. Именовано тело мора имати најмање једног запосленог дипломираног  инижењера 
машинства са лиценцом  за  одговорног  пројектанта  термотехнике,  термоенергетике,  
процесне  и   гасне  технике (330) и  најмање пет година радног искуства у  пројектовању 
(конструисању),  производњи,  испитивању или оцењивању усаглашености опреме под 
притиском. 
3. Именовано тело мора имати потребну опрему за електронски пренос и размену података 
са министарством  надлежним за послове енергетике. 
4. Именовано тело мора да докаже позитивно финансијско  пословање и  мора дати на 
увид доказе о извршавању обавеза плаћања пореза и  осталих доприноса. 
5. Именовано тело мора да има закључен уговор о осигурању од одговорности 
за штету. 
6.  Особље именованог тела мора да чува као пословну тајну све информације које 
добије приликом обављања  послова  разврставања  опреме  под  притиском  у  складу   са 
овим  правилником  и   другим прописима. 
7.   Непристрасност  особља  које  врши  разврставање  опреме  под  притиском  мора  бити  
гарантована. Зарада, односно награда особља не може зависити од броја разврстане 
опреме. 

 
Услове  које  сте Ви  навели  у конкурсној документацији навелико надмашују захтеве  које 
треба да задовољови  Именовано тело за разврствање и  евидентирање опреме под 
притиском: 

 
а. сертификат према SRPS ISO 9001/ISO 9001  у чијем подручју примене се налази 
контролисање. 
б.   решење  о  именовању  Именованог  тела  за  разврставање  опреме   под  притиском  
по  нивоу опасности издато од Министарство енергетике, развоја и  застите животне 
средине/ Министарства рударства и  енергетике. 
в.  решење   о  именовању  Именованог  тела  за  оцењивање  усаглашености  опреме  под  
притиском издато  од  Министарство  енергетике,  развоја  и    заштите  фивотне  средине/  
Министарства  рударства   и енергетике. 
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ђ.  сертификат а акредитацији који је издат од Акредитационог тела Србија контролног 
тела тип А или сертификационог тела за производе и   обим  акредитације тих тела 
којим су минимално прозвани модули А 1, Б, Б 1,  Ц1,  Ф и Г наведени Правилником а 
техничким захтевима за пројектовање,  израду и  оцењивање усаглашености опреме под 
притиском (Сл.Гласник РС 87/2011 ). 
е. решење  а именовању Именованог тела за оцењивање усаглашености/ Именованог 
тела за нерастављиве спојеве у вези  одобравања поступака израде нерастављивих 
спојеве  према тачки  3.1.2 прилога  1    Правилника  а техничким захтевима  за  
пројектовање,  израду  и   оцењивање  усаглашености опреме  под притиском,   издато  
од  Министарство  енергетике,   развоја и заштите  животне   средине/ Министарства 
рударства и  енергетике. 
ж.   сертификат  о  акредитацији   који  је  издат  од  Акредитационог  тела   Србија   
контролног   тела  тип  А  или сертификационог тела за производе и  обим акредитације 
тих тела у чијем обиму се налази одобравање поступака  израде  нерастављивих   
спојева   према  тачки 3.1.2 прилога 1 Правилника о  техничким захтевима за 
пројектовање, израду и оцењивање усаглашености  опреме под  притиском  
(Сл.Гласник РС 87/2011). 
з.   решење   о  именовању   Именованог  тела  за  оцењивање   усаглашености/  
Именованог  тела  за нерастављиве  спојеве  у  вези  одобравања особља  које  
израђује  нерастављиве  спојеве према тачки 3.1.2 прилога 1 Правилника   о  техничким   
захтевима  за   пројектовање,    израду  и     оцењивање  усаглашености опреме под 
притиском, издато од Министарство енергетике, развоја и  заштите животне средине/ 
Министарства рударства  и  енергетике. 
и.  сертификат о акредитацији који је издат од Акредитационог тела Србија 
сертификационог  тела  за особље  и    обим  акредитације  тих  тела  у   чијем  обиму  
се  минимално  налази хармонизовани стандард SRPS EN 287-1:2012. 
ј. решење  а именовању  именованог  тела за нерастављиве спојеве у  вези  
одобравања особља  које испитије  нерастављиве спојеве сагласно тачки  3.1.3  
прилога  1  Правилника  а техничким  захтевима  за пројектовање,  израду и   
оцењивање усаглашености опреме под притиском, издато од Министарство енергетике, 
развоја и  заштите животне средине/ Министарства рударства и  енергетике. 
к. сертификат о акредитацији који је издат од  Акредитационог тета Србија 
сертификационог  тела за особље  и  обим  акредитације тих  тела  у чијем  обиму  се 
минимално налази  SRPS EN ISO 9712:2013 или SRPS CEN/TR  15589:2012. 

 
Сматрамо  да  су  услови  од  в.   до  к.   сувишни   за  ову  врсту  посла,  пошто  у  овој  
конкурсној документацији  нисте захтевали оцену усаглашеностл  новоуграђене 
опреме,  него само разврставање и  евидентирање. 
 

ОДГОВОР 1. 
 
Разврставање опреме под притиском се на захтев ЈП „Топлификација“ може 
вршити и током изградње топлопредајне станице. У случају да Извођач радова не 
поседује одговарајућу документацију на начин како је то дефинисано Правилником о 
техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме 
под притиском, Понуђач ће обавестити ЈП ”Топлификација” које ће наложити 
Извођачу радова да, о свом трошку, спроведе одговарајући поступак ради 
исправљања неусаглашености." 
 
Из наведеног разлога је конкурсном документацијом тражено да понуђач испуни 
наведене захтеве. 
 
Напомињемо, да наведена набавка не спада у набавке на које се односи ЗЈН (сходно 
члану 39. став 2. „Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
 

Ово појашњење у складу са чланом 46 и чланом 50 Правилника о ближем уређењу 
поступка јавне набавке (заводног броја 9142-3 од 10.12.2015. године),  чланом 63. став 3. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац 
објављује на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
ЈНМВ 2.2.24Н/2017 


