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ВРШАЦ 

 
 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 
  ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у 
поступку јавне набавке добара: Водомери и материјал за сервисирање водомера за потребе 
ЈКП Други октобар Вршац Стевана Немање 26, редни број набавке 01-01-5/2017. 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 
заинтересовано лице у поступку јавне набавке Водомера и материјала за сервисирање водомера 
за потребе ЈКП Други октобар Вршац Стевана Немање 26, редни број набавке  01-01-5/2017, 
обратило Наручиоцу са захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев број 01-
01-5/2017_7, од 10.03.2017.  
 
 
 Питање заинтересованог лица и одговор Комисије: 
  
Питањe: 
Молимо објашњење по јавној набавци 01-01-5/2017 за партију 2 материјал за сервисирање 
водомера Стоји : обавезан прилог копија важећег Решења (допуну решења) о одобрењу типа за 
уградњу понуђених механизама у кућишта произвођача Бор и ЕWТ Којим документом се то 
доказује , обзиром да Дирекција за мере и драгоцене метале НИКАДА И НИКОМЕ није издавала 
такву врсту уверења. 
 
 
Одговор: 

На пснпву члана 6. и члана 22. Закпна п метрплпгији пбјављенпм у службенпм гласнику 15/2016 
Дирекција за мере и драгпцене метале(у даљем тексту: Дирекција), се навпди кап телп пвлашћенп 
за издаваое пптребних увереоа п пдпбреоу типа мерила. Дирекција издаје увереое п пдпбреоу 
типа мерила и решеое п дппуни решеоа п пдпбреоу типа мерила.  
 
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_metrologiji.html 
 
Тражено уверење/решење о одобрењу типа и допуну уверења/решења о одобрењу типа издаје 
Дирекција за мере и драгоцене материјале. Сва тренутно издата и важећа уверења/решења о 
одобрењу типа и допуне и измене уверења/решења о одобрењу типа мерила можете пронаћи на 
следећем линку Дирекције за мере и драгоцене метале: 

 
http://www.dmdm.rs/PDF/ITM/ZAPREMINA_detaljno.pdf 
 
 
 

http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_metrologiji.html
http://www.dmdm.rs/PDF/ITM/ZAPREMINA_detaljno.pdf
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У вези са наведеним Наручилац врши измену Конкурсне документације: 
 

На страни 6/50, у делу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, под насловом ТЕХНИЧКА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 1,  тако да уместо: 
 

Као доказ Техничке спецификације за Партију 1, понуђач је у обавези да уз понуду достави: 

- Копију сертификата ИСО 9001 или одговарајући за произвођача понуђених добара којим 

доказује да произвођач има установљен систем менаџмента квалитетом, 

- Копију важећег решења о одобрењу типа мерила, издат од стране Дирекције за мере и 

драгоцене метале и 

- Копију важећег решења о овлашћењу за акредитовану лаборатрију која врши оверавање 

 
Сада гласи: 

Као доказ Техничке спецификације за Партију 1, понуђач је у обавези да уз понуду достави: 

- Копију сертификата ИСО 9001 или одговарајући за произвођача понуђених добара којим 

доказује да произвођач има установљен систем менаџмента квалитетом, 

- Копију важећег Уверења/Решења о одобрењу типа мерила, издат од стране Дирекције за 

мере и драгоцене метале и 

- Копију важећег решења о овлашћењу за акредитовану лаборатрију која врши оверавање 

 

На страни 7/50, у делу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, под насловом ТЕХНИЧКА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 2,  тако да уместо: 
 
 

Као доказ Техничке спецификације за Партију 2, понуђач је у обавези да уз понуду достави: 

- Изјаву произвођача/представништва произвођача/овлашћеног дистрибитера да 
понуђена добра испуњавају све захтеве у погледу Техничке спецификације, као и да су 
компатибилна са водомерима произвођача Insa и EWT (Diehl). 

- Копију важећег Решења (Допуна решења) о одобрењу типа за уградњу понуђених 
механизама у кућишта  произвођача Bor и EWT (Diehl), издат од стране Дирекције за мере и 
драгоцене метале. 

 
Сада гласи: 
 

Као доказ Техничке спецификације за Партију 2, понуђач је у обавези да уз понуду достави: 

- Изјаву произвођача/представништва произвођача/овлашћеног дистрибитера да 
понуђена добра испуњавају све захтеве у погледу Техничке спецификације, као и да су 
компатибилна са водомерима произвођача Insa и EWT (Diehl). 

- Копију важећег Уверења/Решења (Допуна решења) о одобрењу типа за уградњу 
понуђених механизама у кућишта  произвођача Bor и EWT (Diehl), издат од стране Дирекције 
за мере и драгоцене метале. 

 
Наручилац врши измену конкурсне документације проузроковане техничком грешком на страни 
21/50 у делу 5.2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ВОДОМЕРИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ 
ВОДОМЕРА, под насловом ПАРТИЈА 2: МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ ВОДОМЕРА, у делу 
Делови за водомере 1“ и 5/4“ ставка број 9. тако да уместо: 



9 Механизам водомера 1" и 5/4" комад 120 

 

Сада гласи: 

9 Стакло за 1" и 5/4" (овално) комад 100 

 

 
 
У осталом делу Конкурнса документација у поступку јавне набавке број 01-01-5/2017 остаје 
непромењена. 
 
Наручилац ће објавити пречишћени текст Конкурсне документације, у ком тексту ће видно 
обележити измене. 
 
 
 

    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


