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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ  

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење  у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке услуге 
контроле противпожарних апарата, хидраната, паник расвете и противпожарних централа за 
потребе организационих јединица Републичког фонда за здравствено осигурање, редни број 
јавне набавке 404-22-201/15-31  
 

Дана 26.10.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом  08/3 број 404-2-22/15-6 
за појашњењем у вези са поступком јавне набавке набавке услуге контроле противпожарних апарата, 
хидраната, паник расвете и противпожарних централа за потребе организационих јединица 
Републичког фонда за здравствено осигурање, редни број јавне набавке 404-22-201/15-31, сходно 
члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
  Питања заинтересованог лица и одговори Комисије: 

Питање: 
     „ У конкурсној документацији на страни 9/72 у обавезним условима под тачком 4 је наведено да 
понуђач има важећу дозволу од МУП-а за обављање делатности која је предмет јавне набавке тј. 
Решење МУП РС по тачкама од 1 до 5.“ 
 „Да ли је дошло до превида у писању код тачке број 3 (испитивање хидранских црева) јер је 
она саставни део тачке 2. Мерење притиска и протока воде у хидранској мрежи за гашење 
пожара?“ 

 Образложење: 
„Испитивање хидранске мреже је испитивање комплетног система који чине цевоводи, 

вентили, цевни наставци, црева на шторц-спојкама, млазнице а што значи да се контролише 
хидранска мрежа као комплетан систем па се подразумева и контрола појединачних делова система-
као што су и хидранска црева.“ 
 Одговор: 

 Поновном провером у инспекцијској служби Министарства унутрашњих послова – Управе за 
ванредне ситуације добијена је информација да у Решењу Министарства унутрашњих послова за 
обављање делатности контрола из области заштите од пожара мора да буде јасно наведено који су 
то послови за које је предузеће добило дозволу да врши провере и испитивања.  

Конкретно, за тачку 3 (испитивање хидранских црева) мора да буде посебно наведно да се 
даје дозвола за ову врсту испитивања. Ово испитивање није саставни део тачке 2 (мерење притиска и 
протока воде у хидранској мрежи за гашење пожара), с обзиром да се ради о  два различита 
испитивања за које је потребно испунити различите услове за добијање сагласности од Министарства 
унутрашњих послова за њихова обављања. 

Хидранска мрежа, са свим припадајућим елементима, се контролише на лицу места (у 
простору где је уграђена), а хидранска црева се контролишу у простору – лабораторији предузећа које 
врши испитивање, на прописан начин. 
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