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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. У конкурсној документацији на страни 5 наводите следеће: "Предвиђено је 
повезивање постојеће ПП централе са новом помоћу адресабилног интерфејсног 
модула.", а у Обрасцу структуре цена се под ставком 9 тражи испорука и уградња 2 
адресабилна интерфејс модула. 
Да ли су модули под ставком 9 они који служе за повезивање са постојећом централом? 
Такође, молимо за информације у вези са количином и врстом информација који ови 
модули треба да пренесу између две централе (таксативно набројати податке који се 
требају пренети са једне централе на другу). 
2. У Обрасцу структуре цене, у ставци 3 тражите следеће:"једноставно FASTTM 
адресирање помоћу јединственог фабричког броја", "RVAVTM (Remote Visuаl Adress 
Verificаtion)". Скрећемо Вам пажњу да није у складу са ЗЈН да експилицитно наводите 
технологије развијене од стране једног произвођача и на тај начин дискриминишете 
понуђаче у поступку набавке. Молимо Вас да из конкурсне документације уклоните све 
робне, патентне и друге ознаке (називе технологије) и искључиво се служите 
техничким карактеристикама и позивањем на стандарде, одн. да опишете тражене 
функционалности елемената и система у целини, у супротном бићемо принуђени да 
уложимо Захтев за заштиту права понуђача. 
3. У Обрасцу структуре цене, у ставци 3 тражите следеће: "адресабилни 
интерактивни мултисензорски оптичко-термички детектор пожара са интегрисаном 
сиреном и говорном евакуационом поруком у случају пожара (могуће је изабрати 7 
говорних порука)". 
На ком језику је потребно да се емитују тражене говорне поруке и које су то поруке 
(свих 7 тражених)? 
Да ли тражени јављач треба да емитује само звук сирене, само говорне поруке, или 
наизменично (не може се истовремено емитовати и звук сирене и говорна порука, јер 
би то било потпуно неразумљиво)? 
Да ли јављач поседује уграђену сирену, или се преко уграђеног звучника у јављачу 
емитује звук сирене? 
Због чега је уопште потребно да јављач пожара емитује звук сирене (или било који 
звук), ако је у ставци 7 истог обрасца тражена испорука и уградња сирена (6 ком.)? 



4. И у конкурсној документацији, и у одговорима на питања инсистирате да 
понуђачи поседују SRPS ISO 50001:2012. Молимо да нам објасните како је тај захтев у 
логичкој вези са предметом јавне набавке? Да ли сматрате да стандард који се односи 
на систем менаџмента енергијом и чија се оправданост може посматрати у случају да је 
предмет набавке нека производна делатност (па је потребно извршити уштеду енергије 
у свим фазама производног процеса), има икакву логичку везу са предметом јавне 
набавке - тражи се испорука и уградња система за дојаву пожара и то на локацији 
Наручиоца? Која је то кључна предност коју обезбеђује овај стандард у предметној 
набавци, а која Вас је повела да тражите да понуђачи поседују управо овај стандард? 
Ваш захтев за наведеним стандардом је врло чудан имајући у виду да Дом не поседује 
тражени стандард, а ту је он итекако применљив, имало би смисла управљати 
потрошњом енергије - ипак је реч о Дому ученика (грејање, хлађење, топла вода, 
расвета, електроенергетски потрошачи, итд.). 
5. У прошлом захтеву, постављено је следеће питање: "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)?", на које сте одговорили:" 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." 
Нисте одговорили део на питања: "на који начин" (је потребно повезати два објекта), те 
Вас молимо да нам доставите тражене информације. 
 
ОДГОВОР: 
 

1. Модули под ставком 9. су они који служе за повезивање са постојећом 
централом. Преноси се сигнал преко релеја. 

2. Наручилац је извршио измену конкурсне документације и уклонио робне ознаке 
и друге технологије које могу дискриминисати понуђаче. 

3. Потребно је да емитује поруку на српском језику. 
Јављач треба наизменично да емитује звук сирене и говорну поруку. 
Јављач поседује уграђени звучник. 
Распоред јављача и сирена је утврђен пројектом. 

4. Захтев да понуђачи поседују SRPS ISO 50001:2012 је у логичкој вези са 
предметом јавне набавке обзиром да овај стандард специфицира захтеве који 
могу да се примене на коришћење и потрошњу енергије, укључујући и мерење, 
документовање и извештавање, пројектовање и методе за набавку опреме и 
системе који доприносе енергетској перформанси. Такође, овај стандард се 
примењује на све променљиве компоненте које утичу на енергетску 
перформансу и које могу да се прате, а на које организација може да утиче. Из 
наведеног произлази да се исти не односи искључиво на производну делатност, 
него на све нове системе и опрему која се уграђује. Основна предност је што 
исти представља основ за побољшање квалитета у погледу уштеде енергије. 

5. Повезује се halogen free каблом преко извршне функције. 
 

 
Комисија 


