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Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку 

услуга - Контролни прегледи, одржавање и поправке стабилног система за гашење 

пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 15/2020 

 

                                                                                                         Свим понуђачима који су  

преузели конкурсну документацију 

 

Питање:  

Као обавезни услов у Конкрусној документацији наводи се: 

,,Да понуђач има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, (чл. 75. став 1. тач. 5) 

Закона). 

Као доказ тражи се следеће: 

- Важеће решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за 

ванредне ситуације, да понуђач испуњава услове за обављање послова из области заштите 

од пожара, сходно члану 44. став 6. Закона о заштити од пожара, („Службени гласник РС“, 

бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закон); 

Међутим, решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за 

ванредне ситуације, да понуђач испуњава услове за обављање послова из области заштите 

од пожара може да се односи на разне инсталације и уређаје (Члан 44. Закона о заштити од 

пожара), као што су: 

инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара, 

инсталације и уређаји за гашење пожара, 

инсталације и уређаји за детекцију експлозивних и запаљивих гасова, 

инсталације у зонама опасности од експлозије, 

инсталације за одвођење дима и топлоте, 

инсталације хидрантске мреже за гашење пожара и 

мобилни уређаји за гашење пожара. 

Наведени обавезни услов је, стога, непотпун, нејасан и неодређен јер Наручилац није 

јасно дефинисао на коју или на које од наведених инсталација и уређаја тражено решење 

треба да се односи, а што је супротно Члану 61., Став 1., Закона о јавним набавкама. Другим 

речима, нама, као заинтересованом лицу, није јасно какво решење треба да доставимо, 

односно на какве тачно инсталације и уређаје то решење треба да се односи, а како би наша 



понуда била прихватљива Наручиоцу, те молимо Наручиоца да јасно одреди какво тачно 

решење или решења захтева овим обавезним условом. Након што ближе одреди овај 

непотпуни услов, молимо Наручиоца да у складу са Чланом 63. Закона о јавним набавкама 

продужи рок за достављање понуда. 

 

 

 Одговор: 

Предмет јавне набавке су услуге - Контролни прегледи, одржавање и поправке 

стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме. 

Предметна јавна набавка обухвата следеће: контролне прегледе, испитивање и поправке 

инсталација и опреме за заштиту од пожара и то: 

- стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара, (члан 44. Закона 

о заштити од пожара, „Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони); 

- инсталација и уређаја стабилнoг система за гашење пожара, („Сл. лист СФРЈ“ бр. 

44/83 и 31/89 и члан 44. Закона о заштити од пожара, „Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/2015, 

87/2018 и 87/2018 - др. закони);  

- мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи са контролом 

опреме, (члан 40. Закона о заштити од пожара, „Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 

и 87/2018 - др. закони) и члан 32. Правилника о техничким нормативима за инсталације 

хидрантске мреже за гашење пожара, („Сл. Гласник РС " бр. 3/2018);  

- контролно испитивање непропусности ватрогасних-хидрантских црева на притисак 

воде од 7 бара, члан 43. Закона о заштити од пожара, („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/2015, 

87/2018 и 87/2018 - др. закони) и члан 40. Правилника о техничким нормативима за 

инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, („Сл. гласник РС " бр. 3/2018); 

- мобилне опреме за гашење почетних пожара-пп апарата, (члан 43. Закона о заштити 

од пожара, ( „Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони);  

- контролно испитивање ПП апарата на хладни водени притисак (HVP), Правилник о 

техничким нормативима за покретне затворене судове за компримиране, течне и под 

притиском растворене гасове, („Сл. Лист СФРЈ“ број 25/80, 9/86 и „Сл. Лист СРЈ“ број 21/94, 

56/95, 1/2003 и „Сл. Гласник РС“ бр. 21/2010) и Закона о заштити од пожара ( „Сл. Гласник 

РС“ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони);  

- контролно испитивање и провера исправности противпаничне расвете и АКУ 

батерија, (члан 40. Закона о заштити од пожара „Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/2015, 

87/2018 и 87/2018 - др. закони и члан 120. Правилника о техничким нормативима за 

електричне инсталације ниског напона, („Сл. лист СФРЈ“ бр. 53 и 54/88 и „Сл. лист СРЈ бр. 

28/95); 

- поправка инсталација и опреме за заштиту од пожара. 

 

По напред наведеној предметној услузи потребно је да понуђач достави важеће 

решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије за област која је предмет 

јавне набавке. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 


