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Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију 

Кнегиње Љубице 1/I, 18000 Ниш, Србија 

тел. 018/502 744, 502 650, факс 018/502 715, 502 612 

e-mail: info@naissus.co.rs, web: www.jkpnaissus.co.rs 

 
Наручилац: ЈКП  за водовод и канализацију „НАИССУС“ Ниш 

Ул. Кнегиње Љубице 1/1, Ниш 

Редни број јавне набавке 41133/1-1-45 

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима за отворени поступак jавне 

набавке добара Хидранти (ЈН број 41133/1-1-45)  

 
 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) овим путем Вас обавештавамо о постављеним питањима и одговорима у 

предметном поступку: 

  Питање:  
1. Указујемо на неправилности у предметној конкурсној документацији. 

Ви тражите ,,подземне хидранте“ што је, немогуће је да није, неправилно. 

2. Сходно чл.16 ,,Правилника...о хидрантској мрежи“ (СГРС бр.3/18), прописано је да само изузетно, и 

то на сагласност надлежног органа за заштиту од пожара, могу поставити подземни хидранти. 

3. Сходно чл.30 ,,Правилника...о хидрантској мрежи“ (СГРС бр.3/18) следи да ,,остали хидранти морају 

остати у функцији и за време поправке, или замене, неког од постојећих хидраната“. 

3.1 Да се угради хидрант који у себи има интегрисан изолациони предвентил 

3.2 Да се испред хидранта (који нема у себи интегрисан изолациони предвентил) угради посебан запорни 

вентил 

4. Сходно изнетом у 2 и 3 неоходно је:  

4.1 Да за свако место где бисте поставили подземни хидрант, обезбедити сагласност надлежног органа 

за заштиту од пожара, да ту смете поставити подземни хидрант. 

4.2 Да утврдите да ли на сваком месту где планирате да поставите хидрант већ постоји, или не постоји, 

посебан запорни вентил испред хидранта. 

Уколико на неком предметном месту не постоји запорни вентил, Ви се требате определити да ли ћете 

поступати сходно изнетом у 3.1 или у 3.2 

5. Докази за изнето у (1-3): 

5.1 ,,Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара“ (СГРС 

бр.3/18) 

5.2 Мишљење МУП-а 02 број 011-493/19-3 од 14.03.2019 и 02 број 011-493/19-7 од 24.04.2019 (Дато у 

прилогу) 

 

Одговор: 

 
Наручилац врши набавку подземних хидраната због замене неисправних и уградње нових 

хидраната на водоводну мрежу по пројекту. Пројектовани хидранти имају основну сврху испирања 

изграђене водоводне мреже. 

Сходно наведеном, наручилац не врши набавку хидраната који се уграђују на инсталацијама 

хидрантске мреже за гашење пожара. 

 

 

 
 

                                                                               Комисија за јавну набавку  

                                                                                                                                       Број 41133/1-1-45 

  

 
У Нишу, дана 13.12.2019. године 

         


