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Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
Број: 015-404-53/2017-10 
Датум: 24.05.2017. године 
К у л а  
       
Предмет:  Одговор на Захтев за додатним појашњењима конкурсне документације за ЈН 

бр. 19/2017                      
 

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке  бр. 19/2017, Јавна набавка радова – 
Изградња прикључка на гасовод, мерно регулационе станице и унутрашње гасне 
инсталације са уградњом гасне контејнерске котларнице и разводне топловодне 
инсталације, која је објављена на Порталу јавних набавки и интерент страници наручиоца 
09.05.2017. године, у вези Захтева за додатним појашњењима конкурсне документације 
заинтересованих лица, које смо примили путем електронске поште дана 18.05.2017. 
године и 22.05.2017.године дајемо следећи одговор: 
 

Питање бр. 1 

 Зашто се код референци наводи да уређаји у време потписивања уговора морају 
поседовати уверење о квалитету? Сматрамо да овај захтев да се доказује да 
опрема која је предмет референци у моменту потписивања Уговора поседује 
уверење о квалитету је бесмислен и треба га брисати, познато је да у складу са 
законом сваки уређај који се повезује на гасни дистрибутивни систем мора 
поседовати Уверење о квалитету. Ову област је дефинисао Правилник о захтевима 
за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасни апарата Сл. гласник 
РС бр.41/2015. 

Одговор:  Према важећим прописима неопходно је да сваки гасни уређај у 
моменту уградње и пуштања у рад има неопходан атест и потврду о 
кавалитету. У супротном, није дозвољено пуштање у промет таквих уређаја, 
јер нису безбедни за употребу, коришћење и експлоатацију и нису у складу са  
мерама прописаним важећим законским прописима и стандардима. 
Наручилац, овим захтевом жели да узме у обзир само референце које су 
изведене у складу са Законом и прописима. 

 Зашто се за референце захтевају само гасни генератори топлоте – контејнерске 
котларнице када је са аспекта монтаже, монтажа гасне котларнице много 
сложенија од монтаже гасне контејнерске котларнице. У оквиру контејнерске 
котларнице сва инсталација унутар контејнера је урађена и врши се само 
прикључење, а код монтаже гасне котларнице обухваћена су сва међусобна 
повезивања појединих уређаја који чине котларницу и прикључење на 
дистрибутивну мрежу су предмет монтаже. Овако дефинисане референце крше 
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Закон о јавним набавкама члан 10 и члан 12. Многим понуђачима који раде виши 
технички ниво посла од захтеваног у јавној набавци, на овај начин је онемогућено 
да припреме прихватљиву понуду. 

Одговор: Молимо Вас да понуду сачините у складу са захтевима из јавне набавке.  
 
На основу пројектне документације и мишљења стручне службе Наручиоца, 
условљено грађевинско-техничким условима објекта изабрано је техничко решење 
којим се Наручилац експлицитно определио за набавку гасног генератора топлоте за 
спољну уградњу на фасаду објекта.  
 
Наручиоцу је познато да на тржисту постоје гасни уређаји како за унутрашњу 
уградњу тако и за уградњу поред објекта, али су исти за Наручиоца због напред 
наведеног били неприхватљиви. Евентуална уградња таквих уређаја се по 
сложености и предвиђеним активностима разликује од уређаја за спољну уградњу на 
фасаду објекта. Наручилац жели да понуђач има искуства са таквим уређајима којих 
је према сазнању у Србији монтирано и пуштено у рад више десетина или стотина, 
чиме је конкурентност обезбеђена.  
 
Чланом 6 Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и 
одржавање гасних котларница ("Сл. лист СФРЈ", бр. 10/90 и  52/90) прописано је да 
се котларнице смештају у просторије које нису испод нивоа околног терена и чија су 
два зида у слободном простору. Kако постојећа котларница не испуњава наведене 
услове није могућа унутрашња уградња гасног генератора топлоте, док би за 
уградњу гасне котларнице поред објекта били принуђени да обезбедимо неопходну 
документацију због чега Наручилац не би успео да спроведе поступак јавне набавке 
и изведе радове у предвиђеном року, а такође би изискивало и додатне трошкове. 
  
 
 
 

 
 
 

 
Комисија за јавну набавку 

                                                                                                 Јован Трпчевски с.р.    


