
 

 

Република Србија 

Универзитет у Београду 

Економски факултет 

Број: 2383/1 

Датум: 02.06.2016. године 

Б е о г р а д 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), наручилац врши  

 

ИЗМЕНЕИ ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

РАДОВА - ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИ РАДОВИ (ЗАМЕНА ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ И 

РАСВЕТНИХ ТЕЛА ЛЕД СВЕТИЉКАМА)  РАДИ ПОВЕЋАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДЕ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ, РЕДНИ 

БРОЈ ЈН 07/2016, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

  

 

1. У поглављу III (Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и 
упутство како се доказује испуњеност услова), одељак 1.2. (Посебни услови за учешће 
у поступку јавне набавке), на страни 67 од 176, у оквиру неопходног пословног 
капацитета, допуњује се текст доказа за испуњење додатног услова у погледу 
неопходног пословног капацитета, а који се односи на поседовање овлашћења за 
извођење посебних система и мера заштите од пожара према члану 38 Закона о заштити 
од пожара („Службени гласник РС“, бр.111/09 и 20/15), и гласи: 
„Доказ: Понуђач доставља важећу копију решења Министарства унутрашњих послова 
- Сектор за ванредне ситуације, или копију поднетог захтева,  налог о инспекцијском 
прегледу и контролну листу за надзирани субјекат који обавља послове извођења 
посебних система и мера заштите од пожара - стабилних система за гашење пожара, из 
које се види да понуђач недвосмислено испуњава услове за издавање Овлашћења за 
обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара - стабилних 
система за гашење пожара.“ 

 

2. У поглављу III (Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и 

упутство како се доказује испуњеност услова), одељак 1.2. (Посебни услови за учешће 

у поступку јавне набавке), на страни 67 од 176, мења се текст доказа за испуњење 

додатног услова у погледу довољаног кадровског капацитета, а који се односи на 

обављање послова безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, и гласи: 

„Доказ:  За запослено или ангажовано лице које обавља послове безбедности и здравља 

на раду понуђач је дужан да достави фотокопију решења о положеном стручном испиту 

о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, са 

доказима о радном статусу - копијом М обрасца или уговора о ангажовању.  

Уколико понуђач има уговор са овлашћеним правним лицем за обављање послова 

безбедности и здравља на раду, дужан је да достави фотокопију уговора са овлашћеним 

правним лицем за обављање послова безбедности и здравља на раду. 

За запослено лице које обавља послове противпожарне заштите понуђач је дужан да 

достави фотокопију лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера 

заштите од пожара (Лиценца Б2), са доказом о радном статусу - копијом М обрасца.“ 

 

3. У поглављу III (Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и 

упутство како се доказује испуњеност услова), одељак 1.2. (Посебни услови за учешће 

у поступку јавне набавке), на страни 67 од 176, врши се исправка техничке грешке у 

нумерацији посебних услова за учешће у поступку јавне набавке, на тај начин што се 

број 1) замењује бројем 2), а број 2) замењује бројем 3). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. У складу са извршеном изменом конкурсне документације у погледу артикла 

"Алармна сирена, бела сл. типу AGN24.6", где уместо „сертификата о усаглашености са 

стандардом EN:54-7“ треба да стоји „сертификат о усаглашености са стандардом 

EN:54-3“, у прилогу достављамо измењене странице конкурсне документације. 

  

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

У прилогу измењене стране:  „Стране 67, 51, 53, 56, 59, 61, 140, 143, 146, 150 и 153“. 

  

Потребно је извршити замену приложених страна у конкурснoј документацији. 

 

Комисија за јавну набавку 

                    Број ЈН 07/2016  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно да: 

- је у периоду последњих три године од дана објављивања позива за подношење понуда, 

(2013, 2014. и 2015.) извео радове сличне предмету јавне набавке, на најмање 5 објеката, 

чија је вредност у збирном износу већа од троструког износа достављене понуде, без 

урачунатог ПДВ-а. 

Доказ: Попуњен, потписан и оверен образац Списак изедених радова (Поглавље XII) и 

потврде наручилаца  о изведеним радовима које морају бити попуњене, потписане и 

оверене печатом референтних наручилаца (Поглавље XIII). 

 

- поседује овлашћење за извођење посебних система и мера заштите од пожара према 
члану 38 Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр.111/09 и 20/15) 

Доказ: Понуђач доставља важећу копију решења Министарства унутрашњих послова - 

Сектор за ванредне ситуације, или копију поднетог захтева,  налог о инспекцијском 

прегледу и контролну листу за надзирани субјекат који обавља послове извођења 
посебних система и мера заштите од пожара - стабилних система за гашење пожара, из 
које се види да понуђач недвосмислено испуњава услове за издавање Овлашћења за 
обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара - стабилних 

система за гашење пожара. 
 

3) Да понуђач располаже довољним техничким  капацитетом, односно да: 

- поседује у свом власништву, закупу или лизингу минимално једно теретно возило-

камион, носивости минимално 2 тоне; 

Доказ: Понуђач доставља фотокопију саобраћајне дозволе за теретно возило и прочитану 

саобраћајну дозволу, а  уколико није уписан као власник возила у саобраћајној дозволи, 

понуђач је дужан да достави и доказ о правном основу коришћења возила (уговор о 

купопродаји, или уговор о лизингу, или уговор о закупу и слично) 

 

   4)   Да понуђач располаже довољним кадровским  капацитетом, односно да: 

- има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажовано најмање 30 

(тридесет) радника на позицијама које су у непосредној вези са предметом јавне набавке; 

Доказ: Понуђач доставља копије М обрaзаца или адекватан уговор о ангажовању за 

тражени кадровски капацитет. 
 

- има најмање једног извршиоца који поседује важећу и одговарајућу личну лиценцу (450 

и 453) за одговорног извођача радова; 
Доказ: Понуђач доставља копију лиценце оверену личним печатом са потврдом о важењу  
издатом  од  Инжењерске коморе Србије, заједно са доказима о радном статусу – копијом 

М обрасца или уговора о ангажовању. 
 

- има најмање једно запослено или ангажовано лице са положеним испитом о практичној 
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или уговор са 
овлашћеним правним лицем за обављање послова безбедности и здравља на раду и 

најмање једно запослено лице за обављање послова проивпожарне заштите. 
Доказ:  За запослено или ангажовано лице које обавља послове безбедности и здравља на 

раду понуђач је дужан да достави фотокопију решења о положеном стручном испиту о 

практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, са 

доказима о радном статусу – копијом М обрасца или уговора о ангажовању.  

Уколико понуђач има уговор са овлашћеним правним лицем за обављање послова 

безбедности и здравља на раду, дужан је да достави фотокопију уговора са овлашћеним 

правним лицем за обављање послова безбедности и здравља на раду. 

 За запослено лице које обавља послове противпожарне заштите понуђач је дужан да 

достави фотокопију лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера 

заштите од пожара (Лиценца Б2), са доказом о радном статусу – копијом М обрасца. 

 

1.3. Посебан захтев: 

Обавезно је да потенцијални понуђачи, пре подношења понуде, посете локацију која је 

предмет јавне набавке како би стекли увид у све информације које су неопходне за 

припрему понуде. 
Доказ: Образац изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који се 

попуњава,потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом 
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1.  Adresabilni automatski optički detektor požara sl.tipu FDO221 SINTESO C-
LINE, 

kom. 6 

  Dimni detektor požara širokog spektra sa analizom požarnih parametara 
preko detektorskih algoritama (DA) i automatskom kompenzacijom štetnih 
uticaja. 
Detektor je otporan na standardne smetnje koje se mogu javiti (prašina, 
vlakna, insekti, vlažnost, kondenzacija, EM uticaji, korozivne pare, vibracije, 
udari i sl.). 
Detektor poseduje opto-elektronsku komoru i optički senzora za detekciju 
tamnih i svetlih dimnih čestica sa povećanim imunitetom prema lažnim 
alarmima.   
Detektor poseduje alarmni indikator vidljiv u u krugu od 360º kao i ugradjeni 
izolator linije od kratkog spoja i prekida.  
Detektor se adresira i podešava sa centralnog uređaja, i svi detektori koriste 
isti tip podnožja. Radna temperatura detektora je -10... +60 °C. Kategorija 
zaštite je IP43 (IP44 sa dodacima). 
Detektor je u skladu sa EN54-7, EN54-17 standardima.  
Detektor poseduje VdS G204018 i LPCB 126ab/02 sertifikate. 

    

3.  Podnožje adresabilnih detektora požara, sa odstojnicima za uvod kabla 
sa strane maksimalnog prečnika kabla 6mm sl.tipu FDB221 SINTESO, 
S-LINE, C-LINE 

kom. 6 

  Podnožje je izradjeno od sintetičkog materijala otpornog na udarce, vibracije 
i ogrebotine sa terminalnim kontaktima bez zavrtanja. Prečnik kablova je od 
0.2 to 1.5 mm2. Boja podnožja je čisto bela, RAL 9010 

    

5. Natpisna pločica sl.tipu FDBZ291  kom. 8 
6. Adresabilni ručni javljač požara sa direktnom aktivacijom sl. Tipu 

FDME221 SINTESO   
kom. 1 

  Elektronika ručnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem lomljenjem 
zaštitnog stakla. U javljač je ugradjen izolator linije od kratkog spoja i 
prekida.  
Radna temperatura detektora je -25... +70 °C. 
Kategorija zaštite je IP44. 
Javljač je u skladu sa EN54-11, EN54-17 standardima.  
Javljač poseduje VdS G203059 i LPCB 126ap/07 sertifikate 

    

7. Kućište javljača, crveno sl. Tipu FDMH291-R  kom. 1 
9.  Alarmna sirena, bela sl. Tipu AGN24.6 kom. 1 
  Alarmna sirena, sa jačinom zvuka većom od 105dB/1m, podešavanje 24 

različitih upozoravajućih tonova, za montažu na zid, izrađena od bele ABS 
plastike. 
Radna temperatura modula je -25... +80 °C. 
Kategorija zaštite je IP54 / IP65 sa dodatkom.  
Sirena je u skladu sa EN:54-3 standardima.  
Sirena poseduje VdS G206019 sertifikat 

    

10. Instalacioni kabl, tipa. Nabavka, isporuka I polaganje     

   - J-H(St)H 2x2x0,8mm m 90 
   - NHXHX 3x1.5mm2-FE180/E30 m 30 
11. Instalaciona cev HF Ø16mm m 120 
12. Obujmice za cevi HF kom 40 
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  Termički detektor požara sa analizom požarnih parametara  preko 
detektorskih algoritama (DA)  i automatskom kompenzacijom štetnih uticaja. 
Detektor je otporan na standardne smetnje koje se mogu javiti (prašina, 
vlakna, insekti, vlažnost, kondenzacija, EM uticaji, korozivne pare, vibracije, 
udari i sl.).  
Detektor poseduje 2 redundantna temperaturna senzora tako da se može 
upotrebiti bilo kao termodiferencijalni bilo kao termomaksimalni. Detektor 
radi na principu merenja  temperature ambijenta i temperature u kućištu, tako 
da se  povećanje temperature ambijenta detektuje pravovremeno, u skladu sa 
algoritmom.  
Detektor poseduje alarmni indikator vidljiv u krugu od 360ş kao i ugradjeni 
izolator linije od kratkog spoja i prekida. 
Detektor se adresira i podešava sa centralnog uređaja, i svi detektori koriste 
isti tip podnožja. Radna temperatura detektora je -10... +50 °C ili  
-10... +70 °C u zavisnosti od podešavanja. 
Kategorija zaštite je IP43 (IP54 sa dodacima) 
Detektor je u skladu sa EN54-7, EN54-17 standardima.  
Detektor poseduje VdS G204020 i LPCB 126aa/02 sertifikate. 

    

3.  Podnožje adresabilnih detektora požara, sa odstojnicima za uvod kabla 
sa strane maksimalnog prečnika kabla 6mm sl.tipu FDB221 SINTESO, 
S-LINE, C-LINE 

kom. 47 

  Podnožje je izradjeno od sintetičkog materijala otpornog na udarce, vibracije 
i ogrebotine sa terminalnim kontaktima bez zavrtanja. Prečnik kablova je od 
0.2 to 1.5 mm2. Boja podnožja je čisto bela, RAL 9010 

    

4.  Dodatno podnožje za nadgradnju sl.tipu FDB291 kom. 47 
  Za uvod kablova prečnika većeg od 6mm; Sa oprugom za povezivanje sa 

podnožjem; Ukupna visina sa detektorom 60mm. Boja je čisto bela, RAL 
9010 

    

5. Natpisna pločica sl.tipu FDBZ291  kom. 47 
6. Adresabilni ručni javljač požara sa direktnom aktivacijom sl. Tipu 

FDME221 SINTESO   
kom. 2 

  Elektronika ručnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem lomljenjem 
zaštitnog stakla. U javljač je ugradjen izolator linije od kratkog spoja i 
prekida.  
Radna temperatura detektora je -25... +70 °C. 
Kategorija zaštite je IP44. 
Javljač je u skladu sa EN54-11, EN54-17 standardima.  
Javljač poseduje VdS G203059 i LPCB 126ap/07 sertifikate 

    

7. Kućište javljača, crveno sl. Tipu FDMH291-R  kom. 2 
8.  Alarmna sirena, bela sl. Tipu AGN24.6 kom. 2 
  Alarmna sirena, sa jačinom zvuka većom od 105dB/1m, podešavanje 24 

različitih upozoravajućih tonova, za montažu na zid, izrađena od bele ABS 
plastike. 
Radna temperatura modula je -25... +80 °C. 
Kategorija zaštite je IP54 / IP65 sa dodatkom.  
Sirena je u skladu sa EN54-3 standardima.  
Sirena poseduje VdS G206019 sertifikat 
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3.  Podnožje adresabilnih detektora požara, sa odstojnicima za uvod kabla 
sa strane maksimalnog prečnika kabla 6mm sl.tipu FDB221 SINTESO, 
S-LINE, C-LINE 

kom. 48 

  Podnožje je izradjeno od sintetičkog materijala otpornog na udarce, vibracije 
i ogrebotine sa terminalnim kontaktima bez zavrtanja. Prečnik kablova je od 
0.2 to 1.5 mm2. Boja podnožja je čisto bela, RAL 9010 

    

4.  Dodatno podnožje za nadgradnju sl.tipu FDB291 kom. 48 
  Za uvod kablova prečnika većeg od 6mm; Sa oprugom za povezivanje sa 

podnožjem; Ukupna visina sa detektorom 60mm. Boja je čisto bela, RAL 
9010 

    

5. Natpisna pločica sl.tipu FDBZ291  kom. 61 
6. Adresabilni ručni javljač požara sa direktnom aktivacijom sl. Tipu 

FDME221 SINTESO   
kom. 2 

  Elektronika ručnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem lomljenjem 
zaštitnog stakla. U javljač je ugradjen izolator linije od kratkog spoja i 
prekida.  
Radna temperatura detektora je -25... +70 °C. 
Kategorija zaštite je IP44. 
Javljač je u skladu sa EN54-11, EN54-17 standardima.  
Javljač poseduje VdS G203059 i LPCB 126ap/07 sertifikate 

    

7. Kućište javljača, crveno sl. Tipu FDMH291-R  kom. 2 
        

8. Paralelni indikator požara sl. Tipu FDAI91 SINTESO  kom. 13 
  Moderni ravan dizajn, povezivanje sa terminalima bez šrafova; Montira se na 

zid ili plafon, dimenzije 62 x 37 x 24 mm 
    

        

9.  Alarmna sirena, bela sl. Tipu AGN24.6 kom. 2 
  Alarmna sirena, sa jačinom zvuka većom od 105dB/1m, podešavanje 24 

različitih upozoravajućih tonova, za montažu na zid, izrađena od bele ABS 
plastike. 
Radna temperatura modula je -25... +80 °C. 
Kategorija zaštite je IP54 / IP65 sa dodatkom.  
Sirena je u skladu sa EN54-3 standardima.  
Sirena poseduje VdS G206019 sertifikat 

    

10. Instalacioni kabl, tipa. Nabavka, isporuka I polaganje     

   - J-H(St)H 2x2x0,8mm m 500 
   - NHXHX 3x1.5mm2-FE180/E30 m 200 
        
11. Instalaciona cev HF Ø16mm m 700 
        
12. Obujmice za cevi HF kom 250 
        
13 Obujmice negorive kom 540 
STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM     
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  Podnožje je izradjeno od sintetičkog materijala otpornog na udarce, vibracije 
i ogrebotine sa terminalnim kontaktima bez zavrtanja. Prečnik kablova je od 
0.2 to 1.5 mm2. Boja podnožja je čisto bela, RAL 9010 

    

3.  Dodatno podnožje za nadgradnju sl.tipu FDB291 kom. 37 
  Za uvod kablova prečnika većeg od 6mm; Sa oprugom za povezivanje sa 

podnožjem; Ukupna visina sa detektorom 60mm. Boja je čisto bela, RAL 
9010 

    

4. Natpisna pločica sl.tipu FDBZ291  kom. 37 
        
5. Adresabilni ručni javljač požara sa direktnom aktivacijom sl. Tipu 

FDME221 SINTESO   
kom. 2 

  Elektronika ručnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem lomljenjem 
zaštitnog stakla. U javljač je ugradjen izolator linije od kratkog spoja i 
prekida.  
Radna temperatura detektora je -25... +70 °C. 
Kategorija zaštite je IP44. 
Javljač je u skladu sa EN54-11, EN54-17 standardima.  
Javljač poseduje VdS G203059 i LPCB 126ap/07 sertifikate 

    

6. Kućište javljača, crveno sl. Tipu FDMH291-R  kom. 2 
        

7.  Alarmna sirena, bela sl. Tipu AGN24.6 kom. 2 
  Alarmna sirena, sa jačinom zvuka većom od 105dB/1m, podešavanje 24 

različitih upozoravajućih tonova, za montažu na zid, izrađena od bele ABS 
plastike. 
Radna temperatura modula je -25... +80 °C. 
Kategorija zaštite je IP54 / IP65 sa dodatkom.  
Sirena je u skladu sa EN54-3 standardima.  
Sirena poseduje VdS G206019 sertifikat 

    

        

8. Instalacioni kabl, tipa. Nabavka, isporuka I polaganje     

   - J-H(St)H 2x2x0,8mm m 350 
   - NHXHX 3x1.5mm2-FE180/E30 m 220 
        
9. Instalaciona cev HF Ø16mm m 570 
        
10. Obujmice za cevi HF kom 200 
        
11. Obujmice negorive kom 300 
STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM     
  Etaža: 5. sprat     

Br.   Naziv    Kol. 
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  Dimni detektor požara širokog spektra sa analizom požarnih parametara 
preko detektorskih algoritama (DA) i automatskom kompenzacijom štetnih 
uticaja. 
Detektor je otporan na standardne smetnje koje se mogu javiti (prašina, 
vlakna, insekti, vlažnost, kondenzacija, EM uticaji, korozivne pare, vibracije, 
udari i sl.). 
Detektor poseduje opto-elektronsku komoru i optički senzora za detekciju 
tamnih i svetlih dimnih čestica sa povećanim imunitetom prema lažnim 
alarmima.   
Detektor poseduje alarmni indikator vidljiv u u krugu od 360º kao i ugradjeni 
izolator linije od kratkog spoja i prekida.  
Detektor se adresira i podešava sa centralnog uređaja, i svi detektori koriste 
isti tip podnožja. Radna temperatura detektora je -10... +60 °C. Kategorija 
zaštite je IP43 (IP44 sa dodacima). 
Detektor je u skladu sa EN54-7, EN54-17 standardima.  
Detektor poseduje VdS G204018 i LPCB 126ab/02 sertifikate. 

    

2.  Podnožje adresabilnih detektora požara, sa odstojnicima za uvod kabla 
sa strane maksimalnog prečnika kabla 6mm sl.tipu FDB221 SINTESO, 
S-LINE, C-LINE 

kom. 37 

  Podnožje je izradjeno od sintetičkog materijala otpornog na udarce, vibracije 
i ogrebotine sa terminalnim kontaktima bez zavrtanja. Prečnik kablova je od 
0.2 to 1.5 mm2. Boja podnožja je čisto bela, RAL 9010 

    

3.  Dodatno podnožje za nadgradnju sl.tipu FDB291 kom. 37 
  Za uvod kablova prečnika većeg od 6mm; Sa oprugom za povezivanje sa 

podnožjem; Ukupna visina sa detektorom 60mm. Boja je čisto bela, RAL 
9010 

    

4. Natpisna pločica sl.tipu FDBZ291  kom. 37 
        
5. Adresabilni ručni javljač požara sa direktnom aktivacijom sl. Tipu 

FDME221 SINTESO   
kom. 2 

  Elektronika ručnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem lomljenjem 
zaštitnog stakla. U javljač je ugradjen izolator linije od kratkog spoja i 
prekida.  
Radna temperatura detektora je -25... +70 °C. 
Kategorija zaštite je IP44. 
Javljač je u skladu sa EN54-11, EN54-17 standardima.  
Javljač poseduje VdS G203059 i LPCB 126ap/07 sertifikate 

    

6. Kućište javljača, crveno sl. Tipu FDMH291-R  kom. 2 
        

7.  Alarmna sirena, bela sl. Tipu AGN24.6 kom. 2 
  Alarmna sirena, sa jačinom zvuka većom od 105dB/1m, podešavanje 24 

različitih upozoravajućih tonova, za montažu na zid, izrađena od bele ABS 
plastike. 
Radna temperatura modula je -25... +80 °C. 
Kategorija zaštite je IP54 / IP65 sa dodatkom.  
Sirena je u skladu sa EN54-3 standardima.  
Sirena poseduje VdS G206019 sertifikat 
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 Elektronika ručnog javljača požara sa direktnim 
aktiviranjem lomljenjem zaštitnog stakla. U javljač je 
ugradjen izolator linije od kratkog spoja i prekida.  
Radna temperatura detektora je -25... +70 °C. 
Kategorija zaštite je IP44. 
Javljač je u skladu sa EN54-11, EN54-17 
standardima.  
Javljač poseduje VdS G203059 i LPCB 126ap/07 
sertifikate 

    

7. Kućište javljača, crveno sl. Tipu FDMH291-R  kom. 1   
      

9.  Alarmna sirena, bela sl. Tipu AGN24.6 kom. 1   
Alarmna sirena, sa jačinom zvuka većom od 
105dB/1m, podešavanje 24 različitih upozoravajućih 
tonova, za montažu na zid, izrađena od bele ABS 
plastike. 
Radna temperatura modula je -25... +80 °C. 
Kategorija zaštite je IP54 / IP65 sa dodatkom.  
Sirena je u skladu sa EN54-3 standardima.  
Sirena poseduje VdS G206019 sertifikat 

      

10. Instalacioni kabl, tipa. Nabavka, isporuka I polaganje     

  - J-H(St)H 2x2x0,8mm m 90   
  - NHXHX 3x1.5mm2-FE180/E30 m 30   
      

11. Instalaciona cev HF Ø16mm m 120   
      

12. Obujmice za cevi HF kom 40   
      

13. Obujmice negorive kom 20   
      

UKUPNA CENA      DIN  

      

STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM        

 Etaža:2. sprat       

Br.   Naziv    Kol. Jed.cena  Ukupna cena 

      

2 Modul RJ-45 kategorije 6, 
- isporuka, montaža, povezivanje kom 6   

 Napomena:parapetni kanali i montažna oprema 
specificirani su projektom elektroenrgetskih 
inastalacija     
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 Elektronika ručnog javljača požara sa direktnim 
aktiviranjem lomljenjem zaštitnog stakla. U javljač je 
ugradjen izolator linije od kratkog spoja i prekida.  
Radna temperatura detektora je -25... +70 °C. 
Kategorija zaštite je IP44. 
Javljač je u skladu sa EN54-11, EN54-17 
standardima.  
Javljač poseduje VdS G203059 i LPCB 126ap/07 
sertifikate 

    

7. Kućište javljača, crveno sl. Tipu FDMH291-R  kom. 2   
      

8.  Alarmna sirena, bela sl. Tipu AGN24.6 kom. 2   
 Alarmna sirena, sa jačinom zvuka većom od 

105dB/1m, podešavanje 24 različitih upozoravajućih 
tonova, za montažu na zid, izrađena od bele ABS 
plastike.Radna temperatura modula je -25... +80 
°C.Kategorija zaštite je IP54 / IP65 sa dodatkom. 
Sirena je u skladu sa EN54-3 standardima. Sirena 
poseduje VdS G206019 sertifikat 

  

  

      

9. Instalacioni kabl, tipa. Nabavka, isporuka I polaganje     

  - J-H(St)H 2x2x0,8mm m 450   
  - NHXHX 3x1.5mm2-FE180/E30 m 200   
      

10. Instalaciona cev HF Ø16mm m 650   
      

11. Obujmice za cevi HF kom 300   
      

12. Obujmice negorive kom 540   
          

UKUPNA CENA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA     DIN  
           
STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM        

 Etaža: 3. sprat       

Br.   Naziv    Kol. Jed.cena  Ukupna cena 
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3.  Podnožje adresabilnih detektora požara, sa 
odstojnicima za uvod kabla sa strane maksimalnog 
prečnika kabla 6mm sl.tipu FDB221 SINTESO, S-
LINE, C-LINE 

kom. 48   

Podnožje je izradjeno od sintetičkog materijala 
otpornog na udarce, vibracije i ogrebotine sa 
terminalnim kontaktima bez zavrtanja. Prečnik 
kablova je od 0.2 to 1.5 mm2. Boja podnožja je čisto 
bela, RAL 9010 

4.  Dodatno podnožje za nadgradnju sl.tipu FDB291 kom. 48   
Za uvod kablova prečnika većeg od 6mm; Sa 
oprugom za povezivanje sa podnožjem; Ukupna 
visina sa detektorom 60mm. Boja je čisto bela, RAL 
9010 

5. Natpisna pločica sl.tipu FDBZ291  kom. 61   
      

6. Adresabilni ručni javljač požara sa direktnom 
aktivacijom sl. Tipu FDME221 SINTESO   

kom. 2   

Elektronika ručnog javljača požara sa direktnim 
aktiviranjem lomljenjem zaštitnog stakla. U javljač je 
ugradjen izolator linije od kratkog spoja i prekida.  
Radna temperatura detektora je -25... +70 °C. 
Kategorija zaštite je IP44. 
Javljač je u skladu sa EN54-11, EN54-17 
standardima.  
Javljač poseduje VdS G203059 i LPCB 126ap/07 
sertifikate 

7. Kućište javljača, crveno sl. Tipu FDMH291-R  kom. 2   
      

8. Paralelni indikator požara sl. Tipu FDAI91 
SINTESO  

kom. 13   

Moderni ravan dizajn, povezivanje sa terminalima bez 
šrafova; Montira se na zid ili plafon, dimenzije 62 x 
37 x 24 mm 

      
9.  Alarmna sirena, bela sl. Tipu AGN24.6 kom. 2   

Alarmna sirena, sa jačinom zvuka većom od 
105dB/1m, podešavanje 24 različitih upozoravajućih 
tonova, za montažu na zid, izrađena od bele ABS 
plastike.Radna temperatura modula je -25... +80 
°C.Kategorija zaštite je IP54 / IP65 sa dodatkom. 
Sirena je u skladu sa EN54-3 standardima. Sirena 
poseduje VdS G206019 sertifikat 

10. Instalacioni kabl, tipa. Nabavka, isporuka I polaganje     

  - J-H(St)H 2x2x0,8mm m 500   
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RAL 9010 

4. Natpisna pločica sl.tipu FDBZ291  kom. 37   
      

5. Adresabilni ručni javljač požara sa direktnom 
aktivacijom sl. Tipu FDME221 SINTESO   

kom. 2   

Elektronika ručnog javljača požara sa direktnim 
aktiviranjem lomljenjem zaštitnog stakla. U javljač je 
ugradjen izolator linije od kratkog spoja i prekida. 
Radna temperatura detektora je -25... +70 
°C.Kategorija zaštite je IP44.Javljač je u skladu sa 
EN54-11, EN54-17 standardima. Javljač poseduje 
VdS G203059 i LPCB 126ap/07 sertifikate 

6. Kućište javljača, crveno sl. Tipu FDMH291-R  kom. 2   
      

7.  Alarmna sirena, bela sl. Tipu AGN24.6 kom. 2   
Alarmna sirena, sa jačinom zvuka većom od 
105dB/1m, podešavanje 24 različitih upozoravajućih 
tonova, za montažu na zid, izrađena od bele ABS 
plastike. 
Radna temperatura modula je -25... +80 °C. 
Kategorija zaštite je IP54 / IP65 sa dodatkom.  
Sirena je u skladu sa EN54-3 standardima.  
Sirena poseduje VdS G206019 sertifikat 

      
8. Instalacioni kabl, tipa. Nabavka, isporuka I polaganje     

  - J-H(St)H 2x2x0,8mm m 350   
  - NHXHX 3x1.5mm2-FE180/E30 m 220   
      

9. Instalaciona cev HF Ø16mm m 570   
      

10. Obujmice za cevi HF kom 200   
11. Obujmice negorive kom 300   

      
UKUPNA CENA SISTEMA DOJAVE POŽARA     DIN  

      

STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM        

 Etaža: 5. sprat       

Br.   Naziv    Kol. Jed.cena  Ukupna cena 
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3.  Dodatno podnožje za nadgradnju sl.tipu FDB291 kom. 37   
Za uvod kablova prečnika većeg od 6mm; Sa 
oprugom za povezivanje sa podnožjem; Ukupna 
visina sa detektorom 60mm. Boja je čisto bela, RAL 
9010 

4. Natpisna pločica sl.tipu FDBZ291  kom. 37   
      

5. Adresabilni ručni javljač požara sa direktnom 
aktivacijom sl. Tipu FDME221 SINTESO   

kom. 2   

Elektronika ručnog javljača požara sa direktnim 
aktiviranjem lomljenjem zaštitnog stakla. U javljač je 
ugradjen izolator linije od kratkog spoja i prekida.  
Radna temperatura detektora je -25... +70 °C. 
Kategorija zaštite je IP44. 
Javljač je u skladu sa EN54-11, EN54-17 
standardima.  
Javljač poseduje VdS G203059 i LPCB 126ap/07 
sertifikate 

6. Kućište javljača, crveno sl. Tipu FDMH291-R  kom. 2   
      

7.  Alarmna sirena, bela sl. Tipu AGN24.6 kom. 2   
Alarmna sirena, sa jačinom zvuka većom od 
105dB/1m, podešavanje 24 različitih upozoravajućih 
tonova, za montažu na zid, izrađena od bele ABS 
plastike. 
Radna temperatura modula je -25... +80 °C. 
Kategorija zaštite je IP54 / IP65 sa dodatkom.  
Sirena je u skladu sa EN54-3 standardima.  
Sirena poseduje VdS G206019 sertifikat 

      

8. Instalacioni kabl, tipa. Nabavka, isporuka I polaganje     

  - J-H(St)H 2x2x0,8mm m 300   
  - NHXHX 3x1.5mm2-FE180/E30 m 190   
      

9. Instalaciona cev HF Ø16mm m 300   
      

10. Obujmice za cevi HF kom 150   
      

11. Obujmice negorive kom 300   
UKUPNA CENA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA     DIN  

      

STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM         

 Etaža: 6. sprat       
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