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Број:5.2-7796     

Дана:26.03.2018.           

  

Предмет: Одговори на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућеног путем 

електронске поште (е-maila) дана 23.03.2018. године за јавну набавку мале вредности услуга 

– Услуга сервиса противпожарне опреме, број јнмв 19/18. 

  

Дана 23.03.2018. у 12:32 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање - везано за јавну набавку мале вредности услуга – Услуга сервиса противпожарне 

опреме, број јнмв 19/18. Наручилац је дана 23.03.2018. године у 12:40 часова електронским 

путем потврдио пријем питања. 

 

Питање од 23.03.2018. 

 

Поштовани, 

 

Молимо појашњење конкурсне документације, и то: 

1. у техничкој спецификацији под тачком 30. стоји преглед и испитивање инсталације 

течног нафтног гаса, а није ближе објашњено од чега се састоји наведена инсталација 

(резервоари, систем са боцама, испаривачко редукциона станица, претакалиште, вентили 

сигурности, потрошачи и које су количине истог), те молимо да ближе објасните напред 

наведено; 

2. молим појашњење, која се конкретно дозвола и од ког надлежног органа тражи за послове 

контролисања инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозија? 

 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје у законском року одговор на постављена 

питања. 

 

Одговор: 

 

1. Испитивање непропусности ТНГ инсталација 

Опис инсталације: боца за ТНГ која је преко регулатора и флексибилног црева спојена са   

потрошачем (пламеник). 

 

2. Изабрани сервисер мора да испуњава услове дефинисане Парвилником о посебним 

условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање 

послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних 

система („Сл.гласник РС“ бр 52/2015 и 59/2016), а контролу, сервис и поправку опреме за 

заштиту од пожара радити у складу са важећим Законима и Правилницима. 

Као што је Наручилац већ навео у Конкурсној документацији, потребно је доставити важећу 

дозволу за обављање делатности издату од Mинистарства унутрашњих послова Републике 

Србије (Дозвола за послове контролисања инсталација хидрантске мреже за гашење пожара; 

мобилних уређаја за гашење пожара; инсталација и уређаја за аутоматско откривање и 

дојаву пожара; инсталација и уређаја за гашење пожара; за послове контролисања 

инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије). 
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Уколико понуђач не поседује такво решење, може да достави и важеће Решење МУП-а које 

поседује, уз обавезан доказ да је у поступку акредитације за претходно наведене послове: 

Потврда Акредитационог тела Србије. 

 

 

С поштовањем,                            ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                               Комисија за јавне набавке      


