
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 13.10.2016. године електронском 

поштом стигао допис потенцијалног понуђача са постављеним питањима следећег 

садржаја: 

1. Да ли је у питању грешка код сензора за сунчево зрачење, где тражите 

прецизност од +20%? То је јако мала прецизност па предпостављамо да је у 

питању грешка, пошто је уобичајено да прецизност буде +5% или прецизније. 

2. Код доказивања о једном запосленом који има стечено високо 

образовање из техничких наука, тражите копију М4 обрасца. Да није у питању 

МА образац јер М4 је доказ о упису радног стажа? 

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. Није у питању грешка - ради се о минималном захтеву (што је и 

назначено у конкурсној документацији у заглављу табеле са техничким 

спецификацијама сензора).  

 Образложење: 

За аутоматске-метеоролошке станице ове намене (за потребе 

микрометеоролошких мерења у усевима/засадима) потребе задовољавају сензори 

опсега мерења од (0-1800) W/m
2
 до (0-2000) W/m

2
  и резолуцијом мерења од 1 

W/m
2 

до 4 W/m
2
. За овакве уређаје убочајена прецизност мерења је ±3%, ±5%, 

±6.5% и ±20% а као мерни елементи се јављају фотодиода и теремистор-бриџ.  

Имајући наведено у виду, искључиво као минимални захтев техничких 

карактериситика сензора за сунчево зрачење, је тражено: 

·         опсег мерења од  0 W/m
2 

до 1800 W/m
2
, 

·         резолуција мерења до 4 W/m
2
, 

·         прецизност мерења до ±20%. 

2. У питању је грешка, односно потребно је доставити копију МА обрасца, 

а не обрасца М4 како је наведено у конкурсној документацији. 

 

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне 

документације. 
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