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ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.3 

 

 Заинтересована лица, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражила су дана 23. и 

24.05.2018.године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга сателитског надзора возила ( ЈН 

МВ 18/2018), у оквиру кога су поставила следећа питања: 

           1.„Изменом КД која је објављена на Порталу 16.5.2018. год  стоји да Производјач 

ГПС уредјаја треба да поседује: „-Важећи сертификат о сагласности са „RoHS“ 

декларацијом 4/17 11“ 

Молимо вас за појашњење који је тачно стандард RoHS 4/17 11? 

Постоји ли неки званични линк? 

Да ли ће Наручилац прихватити RoHS декларацију без навођења конкретне верзије, ако 

се тиме покривају сви важећи RoHS стандарди, јер декларација не сме ни бити издата са 

одређеним датумом, ако не важи за све званичне стандарде до тог датума издавања 

сертификата?“ 

           2. Овим путем упућујемо питања у вези попуњавања конкурсне документације. У 

моделу уговора на страни 44/56, уколико се подноси заједничка понуда стоји: 

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: Члан ____. 

Који члан се уписује? Да ли члан 7, пошто је то члан 7 уговора? 

           Такође, стоји следеће: 

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде 

директор ______________________________________ из _________________,  

           (навести скраћено пословно име из АПР)  

ул._________________________ бр. ____________ – ______________________. 

             Да ли се уписује име директора или име предузећа (стоји да се наведе скраћено 

име из АПР-а)? 

           Такође, шта се уписује на цртици после броја?  

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења: 

         1. RoHS стандарди су EU стандарди за електро опрему по питањима безбедности. 

          Линкови:http://www.cree.com/media/wysiwyg/pdf/RoHS-Compliance-English.pdf 

                        http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/pdf/faq.pdf 

           Сви  EU стандарди морају бити задовољени. 

             

           2.Понуђач не уписује број члана. Ознаку броја члана уписује наручилац приликом 
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сачињавања уговора са понуђачем коме  буде додељен уговор. 

           Уписује се назив предузећа – скраћени назив из АПР, седиште – место и адреса, а 

на цртици после број уписује се име и презиме директора.  

           Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне 

документације. 

  Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs  ,у року од 3 дана од дана 

пријема захтева. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

1. Јелена Шкорић,члан 

2. Ведран Ђурић, члан 

3.Ивана Секулић, члан 
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