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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ   

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – НАБАВКА ВОДОМЕРА И МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕРВИСИРАЊЕ ВОДОМЕРА  

 

                                                      ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-2/2018 

 

 

ПРЕДМЕТ:  Додатно  појашњење  конкурсне  документације у вези  са  припремом  понуде у  

поступку јавне набавке:  Набавка Водомера и материјала за сервисирање водомера,  редни  број  

набавке 01-01-2/2018. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке Набавка Водомера и материјала за сервисирање 

водомера, редни број набавке 01-01-2/2018, се дана 07.03.2018. обратило Наручиоцу, путем електронске 

поште, са захтевом  за појашњењем у вези са припремањем  понуде. Захтев, заведен код Наручиоца 

под  бројем: 01-01-2/2018-8.,  од  07.03.2018. 

 

1. Питањe  заинтересованог  лица: 

Због чега сте у документацији - предмет јн.бр. 01-01-2/2018 навели да су делови - кућишта компатибилни са 

механизмима наведених произвођача када то није тачно за поједине типове водомера ? 

 

 Одговор на питање: 

Тражени резервни делови односе се само на та два типа кућишта, јер су то кућишта која имамо у нашој 

водоводној мрежи и за која су нам потребни делови за сервисирање. 

 

2. Питањe  заинтересованог  лица: 

Како Вам доставити поменуто Решење ( допуну решења ) када се оно одавно не издају од стане Дирекције за 

мере и драгоцене метале? 

 

Одговор на питање: 

Закон о метрологији ("Службени гласник РС" бр. 15/2016) Престанак важења жига, односно уверења о 

оверавању мерила Члан 30. гласи:  

 

Жиг на мерилу, односно уверење о оверавању мерила престаје да важи, ако је: 

1) истекао рок на који је мерило оверено; 

2) на мерилу извршена преправка, односно поправка која може утицати на његове метролошке 

карактеристике; 

 

 Члан 44. Став 3 гласи: 

 

У вршењу метролошког надзора метролошки инспектор има право и дужност да проверава: 

3) Да ли мерило прати прописана исправа о усаглашености и друга прописана документација. 
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У вези са напред наведеним произилази да на основу Члана 30. и Члана 44 Закона о метрологији  

("Службени гласник РС" бр. 15/2016) заменом механизма водомера мењају се метролошке 

карактеристике самог водомера (извршена је преправка). Без Решења ( допуне решења ) о одобрењу  

типа мерила наше овлашћено тело не сме да изврши оверавање водомера. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


