
ОШ» Васа Стајић»Нови Сад,  

Војводе Книћанина 12/б , Нови Сад  

Број: 03-821/18 

Датум: 23.07.2018. 

                                                                                                       

                                                               

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 20.07.2018. године  за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности 

– радови на инсталацијама за аутоматску дојаву пожара „ број  ЈН МВ 10/2018 

 

Дана 20.07.2018. године  .потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питања - везана за јавну набавку радови на инсталацијама за аутоматску дојаву пожара „ број  

ЈН МВ 10/2018 

 

ПИТАЊA  

 

Молимо Вас да одговорите на сл. питања: 

 

1. У тач. 2.4  Техничке Спецификације , у поз 1 наводите карактеристике централе , 

 које су непотребне и нелогичне  а то су: 
dužina petlje je do 3500m 

ПИТАЊЕ ::- ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ ОВАЈ ПОДАТАК БИТАН АКО УКУПНО ИМАТЕ ( поз 7 ) 900 МЕТ 
КАБЕЛА   
( ДОВОЉАН ЈЕ ДОМЕТ ПЕТЛЈЕ И ДО 1,500 МЕТ)   
надаље пише 

- prostor za 2 aku baterije 12V/7Ah za rad bez 

mrežnog napajanja 72h+0,5h. , А У ПОЗ 2 ТРАЖИТЕ 2 АКУ.БАТЕРИЈЕ  12В /10Ач КОЈЕ ТРЕБА 
ДА СЕ СМЕСТЕ У ЦЕНТРАЛУ 

питање:1. НА ОСНОВУ ЧЕГА СЕ ТРАЖЕ 2 АКУ. БАТЕРИЈЕ ОД 7Ач  за   72 сатни рад без 
напајања 

 ( да ли имате прорачун капацитета аку. батерија) 
2. Како мислите да сместите ааку. батерије од 10 Ач ( нисам сигуран да постоје такве ) у 
простор предвиђен за 7Ач 

Постављам вам једно просто питање : 

  

 Да ли је довољно да централа и остала опрема задовољава Стандарде ЕН 54 ? 

 

2.  У условима за Кадровски потенцијал тражи те ; 6 радника са ССС  електро струке.. 

Питање: 

  2.1. Због чега је битно да има 6 радника са среднјм електро школом  

  2.2. Да ли се у тај број рачунају радници са Вишом  Електро Техничком школом 
 

3. У условима ЈН тражите поседованје 6 ИСО стандарда  

  

МОЛИМО ДА ПОЈАСНИТЕ ШТА ЈЕ стандард ИСО 20301   и у каквој је вези са  



предметом Јавне набавке, као и остали стандарди ( ко вам је то написао..????) 
 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012,14/15 I 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена 

питања: 

 

1.1 Наручилац планира да у будућности прошири систем који је предмет јавне набавке 

и на друге објекте из комплекса објеката школе који нису у непосредној близини 

предметног објекта. Поред тога, наручилац је водио рачуна да је могуће да ће у 

наредној фази реконструкције или адаптације објекта школе доћи до спуштања 

плафона у објекту, што ће за последицу имати додавање нових јављача пожара, а 

самим тим и продужење дужине постојеће петље система за аут. дојаву пожара. 

1.2 Наручилац је направио случајну грешку приликом израде описа ставке која се 

односи на централу, те ће извршити исправку, односно измену конкурсне 

документације у делу описа централне јединице.  

1.3 Да, постоји прорачун потребног капацитета батерија. 

 

2.1 Да би понуђач извео радове који су предмет набавке неопходно је да има радно 

ангажоване стручне раднике који ће извршити предметне радове . Обзиром да се ради о 

објекту јавне намене у коме борави преко 800 ученка и 60 запослених наручилац не може 

дозволити да радове на инсталацијама за аутоматску дојаву пожара изводе приученини пекари , 

конобари , економски техничари , правници , радници медицинске струке ...  

2.2   Наручилац је навео да захтева раднике са  електро струком . Средња стручна спрема је 

минимум који се захтева . У тај број се рачунају радници који имају завршену средњу 

електротехничку школу, односно који су кроз своје школовање обучени за постављање 

електроинсталација. Прихватају се и ангажовани радници који су поред средње електротехничке 

школе завршили и вишу електротехничку школу. 

3. Наручилац је грешком навео стандард ИСО 20301  и извршиће измену конкурсне 

документације у којој ће избрисати захтев да понуђачи поседују стандард ИСО 20301  .  

 

 

 

Објављени одговори сматрају се саставним делом конкурсне документације. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН МВ 10/2018 
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