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Број:8414/3-2 
Датум: 01.12.2015. 
Место: Пожаревац 
 

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 вези предметне јавне набавке која је расписана на основу Одлуке о 
покретању jaвне набавке мале вредности, број 8414 од 05.11.2015. године. Решења о 
именовању комисије за јавну набавку од 05.11.2015. године број 8414/1 у складу са Чланом 
54. и 39. Став 4. Алинеја 2. и 3. Закона. Позива за достављање понуда 8414/3 од 
25.11.2015. године , објављен у складу са чланом 57. Закона дана 24.11.2015. године, на 
Порталу УЈН и сајту Наручиоца. 
 

Предмет:  Додатне информације, појашњење на достављено питање ЈНМВ 1120/2015 
 
 

НАБАВКА МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ВОДОМЕРА И КОМУНИКАЦИЈСКОГ МОДУЛА 
 

 ОРН: 31731100 - Модули 
 
 

- Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 
вредности, доставио је Наручиоцу писани захтев електронским путем дана 01.12.2015. 
године, у складу са Чланом 20. Став 2. и 6. којим Заинтересовано лице захтева 
додатно објашњења и одговор на следеће питање; 

 

Достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке сачињеног од 
стране стручног члана комисије предметне набавке и сагласности чланова: 
 
 

1. Извод из Питања: 
 

''... Na obrazcu 10 tehnička specifikacija dobara ste naveli ,, Све рачунске јединице се 
испоручују са уграђеним интерфејсом за комуникацију са радио-пријемником фреквенције 
868 MHz, a na obrazcu 11 predmer predračun dobara prve četiri stavke su definisane sa M-BUS 
komunikacionim modulom. Koja od ove dve specifikacije je validna...? '' 
 

Одговор на питање: 
Валидна је спецификација у предмеру на обрасцу 11. Радио пријемник је предвиђен за 
рачунске јединице мерила испод ДН40. 
 
Захтев заинтересованог лица достављен је у предвиђеном року. Одговор и појашњење по  
захтеву биће без одлагања објављена на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет 
страни Наручиоца. 
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