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Наш знак: 10376/3-1 
_________ / _____ 
        Пожаревац, 22. децембар 2017. 
Ваш знак: 
_________ / _____ 
  

 
У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: 
Правилник). 
У поступку јавне набавке која је расписане на основу донете Одлуке о покретању jaвне 
набавке, број 10376 од 29.11.2017. године и Позива у поступку за достављање понуда 
10376/3 од 13.12.2017. године, објављеног дана 13.12.2017. године на порталу УЈН у 
складу са Чланом 55. Закона и конкурсне дкументације , достављамо Вам појашњење и 
одговор у вези предметне јавне набавке: 
 

Предмет:  Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНМВ 113/2017 
 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;  
 

НАБАВКА ДИКТИР СИСТЕМА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 
Орн: 44615000 
 

Достављен је Наручиоцу писани захтев од 22.12.2017. године, заведен од стране 
Наручиоца са бројем 11133 електронском поштом, којим Заинтересовано лице захтева 
додатно објашњења и одговор на следећа питања пренета у изворном облику, форми и 
дефиницији као и одговорима од стране стручног дела комисије; 
 
 

Pitanje 1 
Da li je dozvoljeno ponuditi mikroprocesorsku jedinicu sa Mbus komunikacijom? 
 

Одговор и појашњење на претходно постављено; 
Прихвата се микропроцесорска јединица са M bus комуникационим модулом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће 
заинтересованог лица, појашњење постаје постају саставни део раније  објављене 
конкурсне документације и позива за достављање понуда, рок и услови остају неизмењени. 
 

Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца без измене конкурсне 
документације и померања рока за достављање понуда. 
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