
  

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ - ПОЈАШЊЕЊА БР.4 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку  

услуга – сателитског надзора возила 

(ред. бр. ЈНМВ 8/2017) 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe услуга – сателитског надзора возила. 

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 10.03.2017. 

године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације и појашњења у 

вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга – сателитског надзора 

возила, у оквиру кога је поставило следеће питање: 

 

Питање бр.1. 

Зашто се тражи достављање (1)Сертификата о сагласности са стандардом FCC part 
15, Sub-part B, Class B.? 

FCC скраћеница за Federal Communications Commission, агенцију владе Сједињених 

Америчких Држава која регулише комуникације на територији те државе. Молимо 

за информацију зашто тражите усаглашеност са FCC стандардом? Држава Србија 

има Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске услуге, 

Рател. ПРАВИЛНИКОМ О РАДИО ОПРЕМИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОЈ ТЕРМИНАЛНОЈ 

ОПРЕМИ ("Сл. гласник РС", бр. 11/2012) се прописују битни захтеви за радио 

опрему и телекомуникациону терминалну опрему (у даљем тексту: РиТТ опрема) и 

други захтеви и услови који морају да буду испуњени за стављање на тржиште 

и/или употребу РиТТ опреме. РАТЕЛ је државна регулаторна агенција која 

установљава и потврђује да ли су ти услови испуњени или не издавањем 

Декларације о усаглашености, јер је Декларација о усаглашености исправа којом 

произвођач или његов овлашћени заступник потврђује да РиТТ опрема на коју се 

односи ова исправа испуњава захтеве из правилника. FCC стандарди нису у 

примени у Србији. 

 

 
Питање бр 2.  

 
Зашто се тражи изричито достављање Сертификата о сагласности са 

хомологацијом за моторна возила Е13 ? 

 

Е-ознака је доказ усаглашености са директивама (законима) које захтева 

Европска унија, а број поред Е ознаке означава државу у којој је тај сертификат 
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издат. Број 13 означава да је сертификат издат у Луксембургу. Иста врста 

сертификата може бити издата у било којој држави Европске уније која има 

сертификовану лабораторију за тестирање испуњености стандарда који сте 

навели, а који се траже за ГПС уређаје који се уграђују у возила. Сертификати 

свих држава Европске уније су валидни и они имају други број, од Е1 за Немачку 

па надаље. 

 

На основу ових наших примедби очекујемо да из конкурсне документације 

изузмете услов о достављању Сертификата о сагласности са стандардом FCC part 

15, Sub-part B, Class B. 

Такође, очекујемо да се захтев везан за достављање Сертификата о сагласности 

са хомологацијом за моторна возила измени имајући у виду објашњење које смо 

доставили. 

 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације - 

појашњења: 

 

 

Одговор на питање бр.1. 

 

Наручилац ће урадити измене конкурсне документације.  

 

Одговор на питање бр.2. 

 

Наручилац ће урадити измене конкурсне документације.  

 

 

 

Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о 

јавним набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева. 

 

          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


