
 
Број: 854 
Датум: 19.11.2015 
Сремска Митровица 
 

На основу члана 63. Став 3 . Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) одговор на питање: 

 
У складу са Законом о јавним набавкама (ЗЈН), достављамо Вам Захтев за 

додатним информацијама и појашњењима у вези са јавном набавком радова бр. 7/2015. 
 
Молимо да нам доставите следеће информације: 
1. Спецификација постојећег система: 
о произвођач, модел централе и инсталисани капацитети централе (ако 

постојећи систем чини више међусобно повезаних централа, навести произвођача, 
модел и инсталисане капацитете за сваку централу) 

о количина, произвођач и модел екстерних напојних блокова (ако таквих 
има у постојећем систему) 

о количина, произвођач и модел батеријског напајања у 
централи(централама) и евентуланим екстерним напојним блоковима 

о количина, произвођач и модел аутоматских јављача пожара 
о количина, произвођач и модел ручних јављача пожара 
о количина, произвођач и модел специјалних јављача пожара - 

аспирационих, линијских и сл. (ако таквих има у постојећем систему) 
о количина, произвођач и модел улазно/излазних елемената (релејни или 

комбиновани модули) 
о списак извршних функција (укључујући, али не ограничавајући се само 

на: искључење разводних ормара, систем за климатизацију, вентилацију и одимљавање, 
даљинска дојава преко телефонске и мобилне мреже, систем за гашење пожара, итд.) - 
набројати све извршне функције постојећег система 

2. Да ли се постојећи систем налази у једном објекту или више међусобно 
повезаних објеката? 

3. Да ли се нови систем уграђује у исти објекат у ком се налази постојећи, у 
виду проширења, или се поставља у други објекат који треба да буде повезан са 
објектом у ком се налази постојећи систем? Ако се поставља у други објекат, да ли 
постоји веза између два објекта и каква је (врста: поџемна/ваздушна и врста и тип 
кабла), одн. да ли је потребно реализовати везу ако не постоји (у том случају: на који 
начин)? 

4. У Конкурсној документацији, на страни 31. стоји следеће поглавље: "13. 
Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно 
појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће 



објавити" али не постоје подаци? Молимо да нам доставите податке који су наведени у 
називу овог поглавља. 

 
Одговор: 
 
1. Спецификација постојећег система 
◦ Тип централе Global fire equpiment orion 8 конвенцинална  капацитета 32 

елемента по зони 
◦ Екстерних напојних блокова нема 
◦ Произвођач напајања је Triax power и у систему постоје две батерије, 
◦ Број аутоматских јављача је 73, а од тога су 21 термо диференцијални ,а 

52 оптички произвођач јављача је Wizmart, 
◦ Ручних јављача пожара има 8, произвођач јављача је Wizmart 
◦ Специјалних јављача у систему нема, 
◦ На централи постоје два релеја на који су повезане сирене којих укупно 

има 5 
◦ Систем нема извршне функције . 
 
2. Постојећи систем се налази у једном објекту (новом делу Дома). 
 
3. Нови систем се уграђује у стари део Дома, а централа ће бити постављена 

у дежурани, која је 30м удаљена од постојеће централе, веза између објеката не постоји 
и потребно их је повезати. 

 
4.      У оквиру тачке 13 у конкурсној документацији на страни 31, не постоје 

било каква обавештења о начину преузимања техничке документације и планова, 
односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће 
објавити, односно не постоје подаци везани за ово поглавље. 

 
 
        Комисија 


