
На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку 

добара - набавка и уградња пумпи за препумпавање воде, а по налогу Штаба за ванредне 

ситуације, јавна набавка брoj 404-1/4Д-2019-28, која се спроводи у поступку јавне набавке 

мале вредности, одговара на питањe заинтересованoг лица у циљу појашњења конкурсне 

документације, односно даје додатне информације / појашњења у вези са припремањем 

понуде: 

 

 

ПИТАЊE И ОДГОВОР БРОЈ 1 
 

 

ПИТАЊE бр. 1. од 14.03.2019. године:  

„Обраћам вам се по питању јавних набавки за ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ 

ГРАД НИШ, конкретно јавна набавка бр. 404-1/4Д-2019-28. у смислу молбе да ми 

отклоните следеће дилеме, таксативно : 

ПОЗИЦИЈА 1.  

- Уз непознат улазни података да ли агрегат вертикалне оријентације ради као 

потпуно или делимично потопљена (потапајућа) пумпа, затим да ли се монтира 

помоћу бођица и уређаја за аутоматско повезивање на потисном делу, ослањајући 

се на ливени педестал, са потисним ливеним коленом и прирубницом, или је то 

једноставно ослањање вертикалног агрегата на свој ливени или челични простен, а 

подразумевајући да је медијум фекална вода, и да недостаје податак о спец. 

густини таквог флуида, оно што ме много више интересује је податак да сте у тенд. 

опису дали опширан ранг како протока тако и напора, али нисте фиксирали или 

поједноставили то дајући конкретну радну тачку, која би по деф. у хидраулици, 

представљала пресек између карактеристичне криве произвођача, и СИСТЕМСКЕ 

КРИВЕ, која такође недостаје. Овако, не улазећи у сумње ваших најбољих намера 

да за предвиђени буджет добијете најбољњ решење и проузвођача, ЉУБАЗНО БИХ 

ВАС ЗАМОЛИО ДА МИ ДОСТАВИТЕ ИЛИ СИСТЕМСКУ КРИВУ КОД ПОЗ. 1, 

ИЛИ ДА МИ ПОЈЕДНОСТАВЉЕНО ФИКСИРАТЕ ТАЧКУ НАЈБОЉЕ 

ЕФИКАСНОСТИ, тј. ПРОТОК : …. Лит/сек. (или било која друга мера), и НАПОР 

: …. мет. Јер, ако је другачије, на основу прешироког ранга који сте дали у смислу 

обе најважније хидрауличне катактеристике, поштени понуђач, који је ипак у 

материји хидраулике, може да “потпуно промаши тему” (дефинистали сте ном. 

снагу, као и број обртаја, тј. брзину, што ће рећи и број полова мотора, али нисам 

сигуран да је то и акисом, који, ако се не погоди, да ли тиме аутом. дисквалификује 

добронамерног попнуђача..) атс, да се колоквијално изразим, и да буде аутоматски 

дисквалификован из тендера, што пак, у зависносто од заинтересованости и 

упорности понуђача, може имати непотребне правне последице.  

ПОЗИЦИЈА 2.  

- Поред начина ослањања (елаборирано у ПОЗ. 1.), непознат је МЕДИЈУМ / ФЛУИД 

(претпоствка рецимо, СТАНДАРДНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ, али …) пумпања 

КАНАЛСКЕ ПУМПЕ, као што вас молим да ми доставите ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

пумпе, верт. или хориз. (у да ли ради као потпуно или делимично потопљена - 

потапајућа) пумпа, да ли ради можда у спрези са још неком, и на који начин везе 

ако је то тако…  МОЛИМ ДА УОЧИТЕ, А ДА НЕ ДУЖИМ, ДА СУ МИ СВЕ 

ОСТАЛЕ ХИДРАУЛИЧНЕ ДИЛЕМЕ ИДЕНТИЧНЕ КАО И У ПОЗ. БР. 1.  

ПОЗИЦИЈА 3.  

- Уз непознавање начина ослањања (исто као и ПОЗ. 1 и 2.), овде је познат је 

медијум - МУЉ, али не и његови састојци, јер се хидраулички гледано, муљ може 

састојати од веома агресибних скривених компоненти, нпр. честица на крупнијег 



песка – шљунка, тј. ситног камена, итд.. што изискује да материјали хидраулике 

нагињу ка легираним челицима, а не сивом или нодуларном ливу, који је претежно 

основни материјал. Челици свакако поскупљују понуду, те бих замолио ако можете 

рећи да ли постоји неки непознати “абразивни изазов” у пумпаном МУЉУ. И 

ОВДЕ, ЉУБАЗНО МОЛИМ ДА УОЧИТЕ,ТАКОЂЕ ДА  НЕ ДУЖИМ, ДА СУ МИ 

СВЕ ОСТАЛЕ ХИДРАУЛИЧНЕ ДИЛЕМЕ ИДЕНТИЧНЕ КАО И У ПОЗ. БР. 1. / 

2.“ 

 

 

ОДГОВОР на питање бр. 1: 

 

 Наручилац је Техничку спецификацију сачинио на основу документације коју је 

израдила МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ РО „РАД-ИНЖЕЊЕРИНГ“, у њој су 

наведене карактеристике предметних добара.  

Уколико ће вам увид у документацију омогућити сачињавање понуде, исто је 

могуће обавити у просторијама Градске управе града Ниша - Секретаријат за инвестиције, 

Ул. Николе Пашића бр. 28, тел. 018-249922.   

   

  
 


