
 

 

 
Нови Сад; 14.03.2018. 
Број: 3031- 2085 
 
 
На основу питања везаног за ЈН 67/18  Контролисање и испитивање противпожарне опреме, опреме за рад, 
услова радне околине и испитивање утицаја на животну средину 
Партија 1: Заштита од пожара   Партија 2: Безбедност  и  здравље  на  раду 
Партија 3: Мерења и испитивања утицаја на животну средину и испитивање отпада 
 
Питање 1: 

1. Табела на страни 23, тачка 1: ШТА СУ СТАЦИОНАРНИ ИЗВОРИ ЕМИСИЈЕ, ОДНОСНО КОЈА 
ПОСТРОЈЕЊА СУ ИЗВОРИ ЕМИСИЈЕ? Ако се ради о мерењу емисије онда, у тачки 1. не може да стоји 
"МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ". 
На страни 44 се наводи да су емитери на две локације, од којих је једна локација асфалтне базе, а наводи се 
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање ("СЛ. 
гласник РС", бр. 6/2016). Да ли то значи да се ради о постројењима за сагоревање-котловима? 
Ако се на некој од ове две локације требају обавити мерења емисије из димњака асфалтне базе, онда се 
наведена Уредба НЕ КОРИСТИ, већ Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух 
из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање ("СЛ. гласник РС", бр. 111/2015).  
2. Табела на страни 23, тачка 2: КОЈЕ ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ СЕ МЕРЕ НА СВАКОМ ОД МЕРНИХ МЕСТА 
И КОЈИ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД-КОЛИКО ДАНА НА СВАКОМ ОД МЕРНИХ МЕСТА? 
Такође, у вези са овим, на страни 44 се наводи Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих 
материја у ваздух из постројења за сагоревање ("СЛ. гласник РС", бр. 6/2016), а захтев се односи на 
МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА, а не на ЕМИСИЈУ. За мерење квалитета ваздуха постоји друга адекватна 
Уредба (Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха, Сл.Гласник РС, бр.11/2010, 
75/2010 и 63/2013.). 
 

Одговор 1: 

Одговор дат кроз измену конкурсне документације. 

Мерење квалитета ваздуха у животној средини рађено је на следеће параметре: сумпор-диоксид, азот-

диоксид, чађ,суспендоване честице, тешки метали-олово, стирен, толуен, 1,2 – дихлороетан, укупне таложне 

материје. За све наведене параметре, на свим мерним местима, мерење је вршено 7 дана, осим за укупне 

таложне материје. Таложници за узорковање укупних таложних материја били су постављени на период од 30 

дана. 

Питање 2: 

„Molim Vas da nam date dopunu informacija koje se odnose na postupak javne nabavke male vrednosti usluge - 
"Kontrolisanje i ispitivanje protivpoarne opreme, opreme za rad, uslova radne okoline i ispitivanje uticaja na ivotnu 
sredinu" - u vezi Partije III , Reg.broj 1 i 4, kako bi dali ponudu. 
  - Iz konkursne dokumentacije se ne moe zakljuiti koje zagaujue materije treba analizirati u vazduhu i da li su u 
pitanju indikativna ili kontinuirana merenja, reg.broj 1 - Merenje kvaliteta vazduhau ivotnoj sredini - emisija 
  - a kod reg.broja 4 - Uzorkovanje i fiziko hemijska ispitivanja kvaliteta otpadnih, podzemnih i povrinskih voda nije 
definisano koje parametre trebe analizirati u povrinskoj, odnosno u otpadnoj a zatim i u podzemnoj vodi.“ 
 

Одговор 2: 

1.У питању су повремена периодична мерења. Параметри мерења: пракасте материје, угљен-моноксид, 

органске материје изражене као укупни угљеник, бензен. 



 

 

2. Врши се узорковања отпадне и подземне воде. Параметри за обе категорије вода: температура, PH 

вредност, суспендоване материје, суви остатак (укупни), талоне материје, боја, мирис, HPK, BPK5,суви 

остатак,арени остатак, губитак арењем, укупан азот, амонијак, нитрати, укупан фосфор, бензен, етилбензен, 

толуен, ксилени, стирен, гвожђе, олово, масти и уља. 

Питање 3: 

„Zamolio bih Vas za sledeće dodatne informacije i pojašnjenja u vezi Partije 3, JN 67/18: 

1. Merenje emisije – Da li su u pitanju dva emitera asfaltnih baza? Ako nisu potrebno je da definišete vrstu 
postrojenja i parametre koji se mere. 

2. Merenje kvaliteta amb. vazduha – Koji su parametri koji se mere i period uzorkovanja? 
3. Merenje buke u životnoj sredini – Koji su termini merenja buke, samo dan ili dan, veče i noć? 
4. Uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta voda – Koja voda je u pitanju, otpadna, podzemna ili površinska i koji su 

parametri ispitivanja?“ 
 

Одговор 3: 

1.У питању су два емитера на два посебна постројења. Дакле, један емитер на старом постројењу асфалтне 
базе и један емитер на новом постројењу асфалтне базе. Параметри: прашкасте материје, угљен-моноксид, 
органске материје изражене као укупни угљеник, бензен. Пожељан обилазак објеката постројења односно 
нове и старе асфалтне базе код наручиоца. 
2.Мерење квалитета ваздуха у животној средини рађено је на следеће параметре: сумпор-диоксид, азот-
диоксид, чађ,суспендоване честице, тешки метали-олово, стирен, толуен,1,2-дихлороетан, укупне таложне 
материје. За све наведене параметре, на свим мерним местима, мерење је вршено 7 дана, осим за укупне 
таложне материје. Таложници за узорковање укупних таложних материја били су постављени на период од 30 
дана.  
3. Врши се само дневно мерење буке. 
4.Параметри за обе категорије вода: температура, PH вредност, суспендоване материје, суви остатак 
(укупни), таложне материје, боја, мирис, HPK, BPK5, суви остатак, жарени остатак, губитак жарењем, укупан 
азот, амонијак, нитрати, нитрити, укупан фосфор,бензен, етилбензен, толуен, ксилени, стирен, гвожђе, олово, 
масти и уља 
 

Особа за контакт за обилазак Бранислав Пријовић 064-8555638 

Одговори су саставни део конкурсне документације. 

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно Закону о јавним 
набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,14/15,68/15), писаним путем информацију објављује на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

 


