
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО   

Број: 404-40/17-VII 

Дана: 24.07.2017. године 

Трг Јована Сарића 1 

К р а љ е в о 
 

П И Т А Њ Е   П О Н У Ђ А Ч А 

Потенцијални понуђачи - заинтересована лица поставила су дана 21.07.2017. године и дана 

22.07.2017. године питања везана за ЈН број 404-40/17-VII јавна набавка мале вредности, набавка 

добара - средстава и опреме (напртњача за гашење пожара) за потребе јединица Цивилне заштите 

града Краљева и Градске управе града Краљева као наручиоца, објављене на Порталу ЈН дана 

19.07.2017. године у погледу дате Техничке спецификације добара - напртњача за гашење пожара 

које се набављају и то: 

1. Да ли ручка за ношење напртњаче мора да буде дрвена или је могуће да буде израђена од 

неког другог материјала (рецимо чврсте пластике)? 

2. Да ли је довољно да део вреће који је дирекно у додиру са леђима корисника буде двослојно 

урађен, да би се изоловао корисник од утицаја температуре воде у врећи што је уобичајено у 

пракси код скоро свих напртњача? 

3. да ли је дозвољено да ручна пумпа израђена од метала буде заштићена и неким другим 

поступком нпр: елоксирањем, хромирањем, никловањем, тврдом анодном оксидацијом, 

брунирањем, галванизацијом или сличним поступцима који су исти или боњи од 

пластификације метала? 

4. Да ли се мисли да врећа напртњаче буде двослојна на лећном делу који је у додиру са леђима 

корисника, што је уобичајено код напртњача, или на нешто друго? 
 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 
 

Везано за питања потенцијалних понуђача-заинтересованих лица у погледу датог техничког 

описа добара која се набављају у поступку јавне набавке мале вредности ЈН број 404-40/17-VII набавка добара 

– средстава и опреме (напртњача за гашење пожара) за потребе јединица Цивилне заштите града 

Краљева и Градске управе града Краљева као наручиоца, објављеној на Порталу ЈН дана 19.07.2017. 

године, са роком за подношење понуда до 27.07.2017. године, ради прецизирања конкурсне документације 

и појашњења у погледу техничког описа добара-напртњача за гашење пожара, Комисија за јавну 

набавку одговора на постављена питања потенцијалних понуђача у поступку припреме понуда:  

1) Ручка за ношење напртњаче може бити израђена и од неког другог материјала осим дрвета, рецимо 

од чврсте пластике.  

2) Ручна пумпа може бити заштићена елоксирањем, хромирањем, никловањем, тврдом анодном 

оксидацијом, брунирањем, галванизацијом, или сличним поступцима који су исти или бољи од 

пластификације метала.  

3) Двослојни материал мора бити двослојна на леђном делу који је у додиру са леђима корисника.  

За наведено мора бити достављена гаранција, као што је то и наведено у конкурсној документацији. 

     Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да је рок за 

подношење понуда остао исти и то 27.07.2017. године до 11
00 

часова. Отварање понуда је истог 

дана 27.07.2017. године у 11
30 

часова. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


