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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) 

Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д.директора Управе за 

заједничке послове покрајинских органа  број: 404-101/2017 од 31.03.2017. године  

п р и п р е м и л а  ј е  д а н а  2 1 . 0 4 . 2 0 1 7 . г о д и н е  

 

 

ИЗМЕНУ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА 

ДОЈАВУ ПОЖАРА У ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ 

ЈН ОП 9/2017 

 

 

 

 

 1.У Конкурсној документацији за јавну набавку добара - реконструкција 

стабилног система за дојаву пожара у згради скупштине АП Војводине ЈН ОП 9/2017,у 

делу 2) тачка 2)1) редни број 1. У Техничкој спецификацији, мења се и гласи: 

 

Р.б. Опис 

1.  

Набавка, испорука, монтажа и повезивање централне јединице 
система за аутоматску детекцију и дојаву пожара следећих 
карактеристика: 
Адресабилна против-пожарна централа - 4 петље, са опцијом позива 
ватрогасне бригаде. 

За унутрашњу монтажу.   
Централа мора бити "отворене" архитектуре то јест сва програмирања 

(инсталатерска) морају бити доступна преко тастатуре централе. 
Централа мора имати могућност једноставног извоза конфигурације на USB 
и учитавања конфигурације у софтвер за програмирање са USB диска. 
Компатибилност са: сиренама које се напајају преко петље, подножјима за 
сирене, са детекторима са заменљивом оптичком комором, итд.  

Дупла подршка за процесор: Fail Safe mode, подржава умањене радне 
модове (у случају грешке процесора). 
Да  подржава два различита протокола за адресабилне уређаје петље.  
Централа мора имати могућност умрежавања са осталим централама истог 
произвођача и то 64 централе у мрежи. Централе могу бити адресабилне, 
конвенционалне или централе за управљањем гашењем пожара. 
Да садржи: 

- 4 аналогне петље, (до 256 зона) са контролом пожара;  
- 2 програмибилна улаза 
- 4 надзирана излаза (2 x 750 mА, 2 x 350 mА)   

- 2 релејна излаза. 
- до 40 зонских LED индикатора за гашење пожара и сметњи, са пропратним 
текстом. 

Комуникациони портови  
Ethernet TCP/IP за даљинско одржавање и програмирање, слање e-mail-a 
приликом догађаја директно са централе на 4 корисничка налога 3 x USB и 
3 x RS-232, 
LCD дисплеј са графичким симболима (до 256 зона),  
Plug-in конектори,  
Помоћно напајање 24 VDC (12 V / 18 Ah),  

Stand-by до 72 часа и 30 минута аларма, 
Централа са модулом за повезивање на мониторинг центар преко 



3/3 
 

телефонске линије.  

Да картица користи Contact ID (CID) протокол „или одговарајуће“ и има 
могућност двоструког извештавања на шест мониторинг центара. 

Компатибилна са OH2000 и SUR-gard SG System 1 рисиверима  „или 
одговарајуће“. 
Да централа преноси мониторинг центру све догађаје (грешке, аларме, 
сервисна стања, reset, итд.).  
Да картица поседује улазе за две телефонске линије.  
Модул треба да је SRPS EN54-21 сертификован (PSTN I GPRS). 

Функције:  
Аутоматска подешавања, 
3 нивоа ауторизације корисника, 
историја догађаја за 9999 меморисаних догађаја  
Повезивање и конфигурација — српски језик   
Степен заштите IP30. 
Напајање: 220 VAC(175 mА одн. 241 mА у аларму)  

Петља 26 - 32 V   
Маh. струја 400 mА. 
Радна температура: -8 °C до +42 °C. 
Димензије: 449,60 x 171,20 x 550 mm. 
Одобрење и усаглашеност: SRPS EN54-2, SRPS EN54-4, SRPS EN54-21. 

2.У делу 4) Конкурсне документације тачка 4.3. после табеле 4.3.2. у 

текстуалном делу  на страни 20. део текста који галси:“услови под редним бројем 1., 2., 

3., 4 и 5. дела 4.3.1. Конкурсне документације» мења се и гласи: услови под редним 

бројем 1., 2., 3. и 5. дела 4.3.1. Конкурсне документације.» 

3.У делу 8) Конкурсне документације тачка 8) у ставу два бришу се речи:«осим 

финансијског капацитета који треба да испуни сваки члан групе понуђача посебно.“, а 

уместо зареза ставља се тачка. 

4.Сходно ставу 1. члана 63. ЗЈН Наручилац ће Измене Конкурсне документације, 

без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

   

 

 

Комисија: 
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