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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), те на основу постављеног 
питања од стране заинтересованог понуђача за јавну набавку радова: ИЗВОЂЕЊЕ 
РАДОВА НА САНАЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ПОСТОЈЕЋЕ ФЕКАЛНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ СА 
ПОТИСНИМ ЦЕВОВОДОМ У УЛИЦИ НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ, у 
отвореном поступку јавне набавке, број 404-4/2019-05, комисија за јавну набавку даје 
следеће: 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр. 3 
 
 

Питање 1: 
Наручилац је дана 25.04.2019. у оквиру додатних информација као одговор на питање 
број 2 навео следећи одговор: 
„У питању је мерач протока воде у цевима следећих карактеристика: 
-              Електромагнетни или ултразвучни 
-              До ДН 250 мм 
-              Проток: до 10 м/с 
-              Третман отпадних вода“ 
Напомена: Указујемо наручиоцу да мерач протока отпадних вода спада у опрему која се 
уграђује у хидротехничке објекте са циљем да врши мерење протока током његове 
експлоатације (мерач протока не спада у групу техничке опреме коју извођач користи на 
градилишту током извођења радова, а који након завршетка радова демонтира и преноси 
тј. користи на следећем градилишту).  
На основу овако постављеног додатног услова техничког капацитета не видимо улогу и 
функцију горе наведеног мерача протока који би био неопходан за изврођење радова који 
су предмет јавне набавке.  
Захтевање мерача протока би било евентуално оправдано да се исти набавља и уграђује 
у ЦС како би вршио мерење протока, али наручилац исти није предвидео предмером и 
предрачуном.  
Због свега наведеног, сматрамо неопревданим и неоснованим захтев Наручиоца да 
понуђач поседује мерач протока у оквиру техничког капацитета. 
Стога молимо Наручиоца да изврши измену конкурсне документације тако што ће из горе 
наведеног додатног услова техничког капацитета избрисати захтев који се односи на 
мерач протока и прилагоди додатне услове својим стварним и реалним потребама. 
Одговор: 
Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача и Наручилац ће у том делу направити 
измену конкурсне документације. 
 
 
                                                                                          Комисија за јавну набавку  


