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У складу са чл. 63 ст. 2 и 3 ЗЈН РС (Сл. Гласник РС бр. 124/12,14/15,68/15), Комисија за доле 

наведену јавну набавку даје: 
 
ПРЕДМЕТ:  ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ  
 
ВЕЗА:  поступак јавне набавке мале вредности  - ознака набавке: 16-2019-оп 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ У ЈГЗ У СКЛАДУ СА ПЛАНОМ 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА ЛАЗАРЕВЦА    

 
Конкурсна документација бр. I-01  бр. 404-380/2019  
Питање бр1 
  Пројектним задатком за набавку из наслова, у делу Пројектни задатак за заштиту од 
пожара, предвиђено је: 
"у објекту морају бити обезбеђени приступни путеви за ватрогасна возила у складу са 
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за 
ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (''Сл. лист СРЈ'' бр.8/95)" 
   На основу горе наведеног, стиче се утисак да Наручилац захтева да се омогући приступ 
ватрогасног возила у само гаражу, уместо уобичајеног захтева да се омогући приступни пут 
до објекта/гараже.  
   Имајући у виду да је пројектним задатком превиђено постављање хидраната, система за 
дојаву од пожара и система прскалица за гашење пожара, није јасно зашто се захтева да се 
омогући улаз ватрогасног возила у сам објекат/гаражу.  
   Примена тога би значила подизање свих нивоа/етажа гараже на 3,7м што знатно 
поскупљује цену саме гараже (мин. 50% изнад процењене вредности),  а при том је немогуће 
обезбедити простор за манипулацију (скретање) тог возила унутар гараже. Колико је нама 
познато, поменуто решење није примењено ни на једној Јавној гаражи у Граду Београду, 
иако су далеко веће по капацитету возила.  
   Молимо Наручиоца да појасни или измени овај услов. 

 
Одговор: 

Наручилац у конкурсној документацији у делу Пројектни задатак за заштиту од 
пожара захтева да се при изради техничке документације примене одредбе Правилника о 
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна 
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (''Сл. лист СРЈ'' бр.8/95). Наручилац је 
при томе имао у виду захтев да се омогући приступни пут до објекта/гараже, с обзиром на 
то да је пројектним задатком предвиђено постављање хидраната, система за дојаву од пожара 
и система прскалица за гашење пожара. 
                                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
                                                                                                        
 

ОЗНАКА НАБАВКЕ: 

ЈН 16/2019-oп 


