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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у  вези  конкурсне  документације  у  отвореном  поступку
јавне набавке радова – Извођење радова на заштити постојећег нафтовода испод атарског пута
Глогоњ – Црепаја , Бр. XI-13-404-186/2017

Наручилац  је  дана  25.12.2017.  године,  путем електронске  поште  примио  захтев  за  додатним
појашњењем везано за конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке радова– Извођење
радова на заштити постојећег нафтовода испод атарског пута Глогоњ – Црепаја, Бр. XI-13-404-186/2017,
које гласи:

„ На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ( ,,Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015)
тражимо следећа појашњења ЈН бр. XI – 13 – 404 - 186 / 2017:

ПИТАЊЕ:
На основу решења повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности бр.07-
00-02350/2010-03 од 18.05.2015.год.(члан 63. став 3 ЗЈН, службени гласник РС бр.124/2012) можете ли 
нам дати информацију о процењеној вредности ове ЈН изражену без ПДВ – а ?

ПИТАЊЕ :
На страни 22/48 конкурсне документације под бројем C.2. тражите заштитну цев Ø660,4 х 6,4 мм 
израђене по стандарду API 5LS од материјала Х52 РSL2.

Да ли нам можете рећи који је пречник радне цеви?
Да ли је потребно да заштитна цев буде у овом квалитету јер наглашавамо ово је јако квалитетна цев да 
би се уградила као заштитна цев ?
Да ли је баш потребно да се врши испитивање заварених спојева заштитне цеви јер су у питању два 
подужна вара ?

ПИТАЊЕ :
На страни 22/48 конкурсне документације под бројем C.3 тражите да заштитна цев буде фабрички 
предизолована.

Пошто  је у питању фабрички предизолована цев која служи као заштита радне цеви, приликом њене 
монтаже мора доћи до сечења исте па самим тим доћи ће до оштећења изолације, да ли се може 
уградити не изолована цев која би се након монтаже заштитила изолацијом од поликен траке ?

ПИТАЊЕ :
Да ли се планира прекид транспорта сирове нафте за време извођења самих радова ?

ПИТАЊЕ :
Да ли се атарски пут затпава материјалом из ископа или се врши замена материјала ?

ПИТАЊЕ :
Да ли је регулисана зона извођења радова ?“

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећe одговорe:

1. У складу са чланом 61. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац није дужан да објави 
процењену вредност јавне набавке.

2. Пречник радне цеви је 457,2мм.
Да, потребно је да цев буде у наведеном квалитету.
Да, неопходно је, а и нису у питању само два подужна вара.



3. У питању је заштитна цев за HDPE кабл. Пројектом је предвиђена фабрички предизолована цев. 
Иначе, Polyken је само један од произвођача хидроизолационих и заштитних трака. Пасивна 
заштита је такође дефинисана пројектном документацијом.

4. Током извођења радова на заваривању, предвиђа се прекид транспорта.

5. Врши се замена материјала песком у делу изнад заштитне колоне. У делу интервенције ван 
атарског пута планира се враћање хумуса.Током ископа, неопходно је разврстати хумус и дубље 
слојеве песка и глине, тако да се хумус поново врати као завршни слој.
У делу атарског пута ширине 6 метара (дужином нафовода испод атарског пута око 7метара) 
извршити насипање горњих слојева коловозне конструкције у свему према тендерској 
документацији. 

6. Да, зона радова је регулисана пројектном документацијом и износи минимално 3 х 20м лево и 
десно од осе нафтовода.
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