
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку број 404-02-

348/2016-11 

 

У вези поступка јавне набавке агрометеоролошких станица, редни број 

1.1.5. број 404-02-348/2016-11 за коју је позив објављен на Порталу Управе за 

јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца 

www.uzb.minpolj.gov.rs,  Наручиоцу је, дана 22.09.2016. године електронском 

поштом стигао допис потенцијалног понуђача са постављеним питањима следећег 

садржаја: 

1) Феромонске клопке које ће бити постављене на локацијама на којима ће се 

инсталирати аутоматска метеоролошка станица, присуство које штетне 

врсте требају да сигнализирају? 

2) Да ли постоји могућност продужења рока за испоруку предметног добра? 

3) Да ли се ради о преносивим или  статичним метеоролошким станицама? 

3.1 ) Уколико се ради о статичним метеоролошким станицама, које дужан 

да обезбеди темеље,на којима ће бити инсталиране метеоролошке 

станице? 

4) Да ли имате неке посебне захтеве у вези сервера? 

У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са конкурсном 

документацијом, Комисија даје следеће одговоре: 

1) Врсте феромонских клопки ( и штетни организми који ће се помоћу њих 

пратити) на локацијама на којима ће бити постављене АМС нису предмет 

јавне набавке нити треба да буду предмет интересовања понуђача АМС. 

2) Наручилац је захтевао овакав рок испоруке како би најкасније до краја 

текуће буџетске године реализовао уговор. 

3) Ради се о преносивим аутоматским метеоролошким станицама намењеним 

микрометеоролошким мерењима у усевима/засадима. Монтирају се на стуб 

(носач) чији је један део постављен у земљиште а други део (надземни) 

служи као носач електронских компоненти станице (сакупљача података, 

соларног панела, модема, сензора и слично). У конкурсној документацији 

је наведено: „Понуђач је дужан да обезбеди монтажу и инсталацију 

наведених станица“. То значи да је Понуђач дужан да обезбеди све што је 

потребно за теренску инсталацију уређаја, инсталира уређаје и пусти 

уређаје у функцију. 

4) У конкурсној документацији су наведени услови које треба да задовољи 

софтвер који се испоручује уз аутоматске метеоролошке станице и који се 

инсталира на сервер Наручиоца (сам сервер није предмет набавке). Такође, 

у конкурсној документацији стоји: „Пожељно је да Понуђач на сопственом 

серверу прикупља, складишти и обрађује податке са АМС. Приступ 
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серверу Понуђача би имала само лица овлашћена од стране Наручиоца 

путем интернет протокола.“ У том смислу, хардверска конфигурација тог 

сервера је ствар Понуђача. 
 

 

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне 

документације. 

 

                                                                                 

                                                                                                 КОМИСИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


