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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку у  отвореном  поступку- 
Број:  1426/2 
09.03.2020. године 
П о ж а р е в а ц  
   
 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
                                                                                                             
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП  
1.3.5/2020 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 
1.3.5/2020- Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији TПС Моравска 
22, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања, доставило је наручиоцу 
писани захтев путем e-mail-а дана 03.03.2020. године у 10,50 часова којим тражи одговор на 
следеће питање:  
 
ПИТАЊЕ: 
 Након добијеног одговора на наше предходно питање а везано за поступке заваривања,ви 
сте у првом пасусу Вашег одговора написали,цитирамо 
"Наручилац се определио за одређене поступке заваривања у складу са свим досадашњим 
искуствима на многим градилиштима,резултатима Ро контроле заварених спојева и у складу 
са техничким условима и квалитетом који се захтева. Завршен цитат. 
Сматрамо да овакав одговор није у складу са Вашом конкурсном документацијом, важећим 
стандардима за ту област и са Законом о Јавним набавкама. 
Ви сте у конкурсној документацији односно у техничким условима навели да Извођач радова 
односно његово стручно лице израђује технологију заваривања,врши квалификацију исте и 
тако даље. 
У том случају технолог заваривања Извођача радова израђује технологију заваривања и он 
одређује поступке заваривања у складу са стандардима EN 13941 тацка 7.5.3 a не Ви. 
Што се тиче квалитета заварених спојева он је регулисан другим стандардом где је са Ваше 
стране одређен NIVO KVALITETA  ZAVARENIH SPOJEVA-B. 
Ми смо изводећи радове за Вас у протеклих неколико година урадили најмање пет локација 
где су сви заварени спојеви добили позитивну оцену тако да и у том делу сматрамо да разлог 
који сте навели просто није тачан. 
Молимо Вас да још једном да анализирате наше питање, поштујете Ваша техничка 
упутсва,поштујете Закон о Јавним набавкама и поштујете важеће стандарде који су наведени 
и повучете захтев за одређеним поступком заваривања из конкурсне документације. 
У зависности од Вашег одговора ми ћемо затражити мишљење Управе за Јавне набавке и 
предузети даље кораке у својим правима на равноправно учествовање у посупцима Јавних 
набавки. 
            
 
У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама „Службени 
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо заинтересовано лице следеће: 
 
 
ОДГОВОР: 
Наручилац је у конкурсној документацији навео да ће се радови на монтажи топловодне 
мреже изводити у складу са захтевима стандарда SRPS EN 13941. Примена стандарда 
није обавезна осим у случајевима кад је тај стандард наведен у пропису који ближе уређује 
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ту област технике. Монтажа топловода није регулисана нити једним правилником па 
стога не постоји изричита обавеза примене овог стандарда. На наручиоцу је избор. 
Позивање на стандард не ограничава наручиоца да пропише "јаче" услове у циљу 
достизања већег квалитета радова што је и овде случај.  
Тачком 7.5.3 је дефинисао да су прихватљиви сви видови заваривања стапањем па тако 
наш захтев за применом поступака 111 и 141 задовољава ову препоруку стандарда. У 
стручним круговима је опште позната чињеница да се поступак заваривања 311 избацује 
из употребе а да га због сличности у раду тј. потребним вештинама заваривача све више 
замењује управо тражени поступак 141. Такође, тачком 4.1.10.2 стандарда SRPS EN 448 
(који ближе дефинише процес заваривања код предизолованих цевних елемената) је 
препоручена примена електролучних поступака заваривања што је наручиоцу поред жеље 
за што већим квалитетом била још једна водиља приликом прописивања могућих 
поступака заваривања. Још један од разлога за увођење обавезне примене поступка 
заваривања 141 код израде цевовода малих пречника је и искуство које је наручиолац имао 
на локацијама Влајка Павловића бб и Моравска 11 које је изводила ваша фирма и на којој је 
обим радиографског контролисања, у складу са препорукама стандарда SRPS EN 13941, 
био увећан са почетних 10% на чак 100% јер сте током целог процеса монтаже имали 
проценат грешака од 25% што је енормно велики проценат.  
У складу са наведеним наручилац је техничким описом, који је саставни део конкурсне 
документације, дефинисао примену поступка заваривања 141 и остаје при свом захтеву. 
Овим захтевом није погажено ниједно начело Закона о јавним набавкама а поготово начело 
о обезбеђењу конкуренције обзиром да су сви потенцијални понуђачи упознати са овим 
захтевом као и да је поступак заваривања 141 у општој употреби како код нас тако и у 
свету.     
 
 
           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 
 


