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ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

Огранак предузећа ШГ „СОМБОР“ СОМБОР 

тел/факс: +38125-463-111;  +38125/463-115; 

ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  

ЕППДВ:132716493 

 

Број: ЈН 161/18-9 

Дана: 24.01.2019. 

  

 На основу члана 63 ст. 2 и 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 

124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке услуга – 

Одржавање система видео надзора и алармног система 2018. год.  (за потребе ШГ 

„Сомбор“) Одлуком наручиоца бр. ЈН 161/18-2 од 20.12.2018. год, сходно надлежностима 

утврђеним решењем наручиоца бр. ЈН 161/18-3 од 20.12.2018. године, а на захтев за 

додатним појашњењима у вези са припремањем понуде које је тражило заинтересовано 

лице дана 23.01.2019.год, заведено под дел.бр. ЈН 161/18-6, ЈН 161/18-7, ЈН 161/18-8 

благовремено се даје   

 

I ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Питање бр. 1:  

На странама 6 и 21 конкурсне документације у рубрици “Назив резевних делова са 

техничким карактеристикама” сте навели следеће: 

“Алармна централа 10 зона, 2 партиције, 2 PGM излаза, LED шифратор, метална кутија 

комуникатор,5 улаза за зоне (10 са дуплирањем) + маx.15 зона на тастатурама, испуњава 

EN 50131 Security Grade 2 standard” 

Молим Вас за појашњење који “LED шифратор” треба понудити, са којим 

карактеристикама? 

 

Одговор на питање бр.1:  
’’ LED тастатура се испоручује уз алармну централу, комплет ( комплет садржи: металну кутију, 

електронику алармне централе и тастатуру).  

Наведена тастарура треба да има следеће карактеристике: лед шифратор за 10 зона ( за MG5000, 

MG5050 и Spectra SP), 1 улаз за зону, 3 паник тастера.'' 

 

Питање бр. 2: 

На странама 6 и 21 конкурсне документације у рубрици “Назив резевних делова са техничким 

карактеристикама” сте навели следеће: 

“Алармна централа 10 зона, 2 партиције, 2 PGM излаза, LED шифратор, метална кутија 

комуникатор,5 улаза за зоне (10 са дуплирањем) + маx.15 зона на тастатурама, испуњава EN 50131 

Security Grade 2 standard” 

Молим Вас за појашњење шта значи или на шта се односи “+ маx.15 зона на тастатурама” јер 

тражите један LED шифратор, тј једну тастатуру, а затим у наставку кажете “+ маx.15 зона на 

тастатурама” 

Да ли је ова ставка део описа алармне централе која треба да има могућност додавања 15 тастатура 

или је потребно понудити 15 тастатура? 
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Одговор комисије бр.2: 

''Алармна централа треба да има могућност додавања 15 тастатура, а не треба испоручити 

15 комада тастатура'' 

 

Питање бр. 3: 

'' На странама 6 и 21 конкурсне документације у рубрици “Назив резевних делова са 

техничким карактеристикама” сте навели следеће: 

“Алармна централа 10 зона, 2 партиције, 2 PGM излаза, LED шифратор, метална кутија 

комуникатор,5 улаза за зоне (10 са дуплирањем) + маx.15 зона на тастатурама, испуњава EN 50131 

Security Grade 2 standard” 

Молим Вас за појашњење шта значи “метална кутија комуникатор”? 

Да ли је у питању грешка у писању, да ли недостаје зарез између појма “метална кутија” и 

појма “комуникатор”? 

Уколико је потребно понудити комуникатор молим Вас за појашњење какав комуникатор 

је потребно понудити?'' 

 

Одговор комисије бр.3:  

''Омашком је изостављен је зарез између речи ''метална кутија и речи ''комуникатор''.  

Комуникатор је у саставу алармне централе''  

 

Питање бр. 4: 

 

На странама 6 и 21 конкурсне документације у рубрици “Назив резевних делова са 

техничким карактеристикама” сте навели следеће: 

“Спољна сирена са блицером, антисаботажно заштићена двоструко кућиште, сервисни мод 

позитивна и негативна тригерација, аларм у случају губитка напајања заштита од кратког 

споја, аутоматско тестирање свих параметара уз индикацију неиправности, тајмер, 

индикација празног акумулатора” 

Молим Вас за појашњење да ли је уз сирену из ставке 13 потребно понудити и акумулатор 

или се у ставци 16 “Оловни херметички затворени акумулатор 12V/7Аh” тражи 

акумулатор који ће користити спољна сирена са блицером? 

 

Одговор комисије бр.4:  

'' Спољна сирена са блицером је без акумулатора. Акумулатор 12V/7Аh је посебно исказан 

у табеларном делу обрасца 3 ''Техничке карактеристике (спецификације) под редним 

бројем 16*.'' 

 

 

     Све измене конкурсне документације објављене су на Порталу УЈН и Интернет 

страници наручиоца. 

                                                                                                        Председник Комисије 

     Предраг Станковић, дипл.инж.шум. 

________________________ 

Доставити: 

-Портал јавних набавки 

-Интернет страница наручиоца 

-Сектор за финансије, комерцијалне послове и маркетинг Наручиоца 

-архива 


