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Предмет: Питања и одговори по јавној набавци – мале вредности за набавку акумулатора 
за пловне објекте бр. 06 – 05/2015. 
 
 
Питање:  

1. Конкурсном докуметацијом тражите акумулатор карактеристика 12В66Аh 
Да ли се уместо тог може понудити акумулатор 12В62Аh 
 

2. Везано за тендер који је расписан код Вас а који се тиче јавне набавке мале 
вредности бр. 06 – 05/2015 молио бих Вас за одговор на следећа питања: 

 
 Ради ли се овде о стартер батеријама којима је омогућено континуелно 

пуњење током употребе пловила (како је то иначе случај код путничких и 
теретних возила) или су у питању стационарне батерије које имају независан 
извор напајања у односу на пловило на којем се користе? 

 Можете ли дати максималне димензије свих акумулатора који се траже по 
тендеру (ширина x дужина x висина, у мм) као податак о струји хладног 
старта (минимални износ А (-18°Ц) по датој EN норми? 

 Могу ли се понудити акумулатори јаче али приближне ампераже (Аh) у 
односу на наведене (нпр 80Аh уместо 75Аh, или 70 Аh уместо 66Аh)? У 
пракси ова одступања су прихватљива, чак добијате више Аh у односу на 
постављени захтев а не доводите у неравноправан положај понуђаче који су 
нпр. понудили акумулаторе идентичном износу Аh како стоји у захтеву. 

 
 
Одговор: 

Одговор на Ваше питање гласи. 
1. Могу се понудити акумулатори приблизно веце ампераже од захтеване, али не и 

мање.  
Држимо се строго прописаних техничких упутства и препорука за уградјене моторе, 
уређаје и опрему на пловним објектима.  
 
2. 
 Овде се ради о стартер батеријама којима је омогућено континуелно пуњење 

током употребе пловила (како је то иначе случај код путничких и теретних 
возила). 

 Акумулатор од 180Аh, одговарајуче димензије акумулатора су- дужина 
510мм, ширина 220мм и висина 190мм. Акумулатор од 66 Аh – дужина 
280мм, ширина 175Аh и висина 185 Аh. Одговарајуче димензије 
акумулатора су димензије некадашњег одговарајућег Сомборског Black 
Horse акумулатора. Димензије не смеју излазити пуно из овох габарита, јер 



на сваком пловном објекту постоје посебно израђени, прилагођени сандуци 
са поклопцима за смештај истих. Одступања могу бити у пар сантиметара, 
узимајући у обзир и висину за клеме. Негде иду у пару по два, негде по 
четири, у зависности од пловног објекта. 
Податке о струји хладног старта не поседујемо, јер се ради о двадесетак 
пловних објеката који поседују различите или сличне погонске и помочне 
моторе. Уграђени анласери су различитих снага.  

 Могу се понудити акумулатори веће, али приближне амперазе од захтеване, 
али не и мање, под условом да димензионо не превазилазе дате димензије у 
тачки 2. Држимо се строго прописаних техничких упутства и препорука за 
уграђене уређаје на пловне објекте.  

 
 
Комисија за јавну набавку 


