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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР.3. 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА 
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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  0 9 . 0 5 . 2 0 1 7 . г о д и н е  

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР.3. 

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 7. У Техничкој спецификацији, мења се и гласи: 

 

Р.б. Опис 

7. 

 Набавка, испорука, конфигурација, монтажа и повезивање 

адресабилног противпожарног рипитера са опцијом позива 

ватрогасне бригаде :  

Карактеристике рипитера: локални или глобални рипитер са или без 

детаљне контроле функционалности,  

до 40 LED зонских индикатора за пожар и грешку,  

са довољним простором за текст, аутоматско подешавање,  

чаробњак за подешавање и стартни модови по EN54 стандарду,  

Ethernet порт са TCP/IP за даљинску дијагностику, одржавање и 

програмирање, графички LCD дисплеј по EN54 стандарду, са иконама до 

256 зона,  

Џојстик са 4 тастера за једноставну и интуитивну контролу, естетски 

дизајн са специјалном пластиком на вратима погодним за фарбање,  

Кућиште са лако одвојивим вратима за брзу и чисту инсталацију, Plug- 

in конектори, минимално 3 USB порта са Flash-меморијом као подршком 

и минимално 3 RS232 порт као подршка за штампу,  

Директно обавештавање о догађајима централе  на 4 корисничка налога  

путем електронске поште,  додатни излаз за помоћно напајање 24 VDC 

са могућношћу ресетовања,  

Три нивоа ауторизације корисника (20 корисника са лозинком), дневник 

догађаја до минимално 9999 меморисаних записа, до 72х stand-by 

режима и 30 минута алармног режима, стандардно паковање са 

мрежном плочом. Одобрења и усаглашеност: SRPS EN54-2, SRPS EN54-

4, SRPS EN54-1.  
 

2.У делу 2)1) Конкурсне документације ( страна 13), после табеле 2)1)врста, 
техничке карактеристике (спецификације) , у ставу 4. тачка 1. мења се и гласи: 

1.Declaration of Performance (DoP) according to the Construction Products Regulation EU 

(CPR) или „одговарајући“. 
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3.У делу 8) Конкурсне документације тачка 2) у табелама 1.,2. и 3. под редним 

бројевима 4. после речи-скраћенице: „ (CPR) “ додају се речи: „или „одговарајући“. 

4.Сходно ставу 1. члана 63. ЗЈН Наручилац ће Измене и допуне бр.3.Конкурсне 

документације, без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

   

 

 

Комисија: 

1.Игор Аврамовић, члан 

2.Ивана Секулић, члан 

3.Јелена Шкорић, члан 

 

 


