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Дана,  04.07.2013. године. 
 
 
 
 

 
СВИМ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:  - ИМО (ИЗМЕШТЕНИ МЕРНИ ОРМАН) - 
ПО ПРЕДМЕТУ  

(ПК ЈН 6/13) 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: Друга група појашњењ везана за конкурсну документацију за јавну набавку 
(ПК ЈН 6/13) 

                      
 
 
 
 
 
У вези са конкурсном документацијом, која је објављена на порталу и на интернет 
страници наручиоца www.jugoistok.com ,   заинтересовани понуђач је затражио додатна 
појашњења и то: 
 
Везано за јавну набавку (ПК ЈН 6/13)  ( ИМО орман), чији су састави део предмета 
набавке и трофазна бројила електричне енергије, желимо да скренемо пажњу на 
следеће: 
 
2009. године, на нивоу ЕПС-а именована је радна група са задатком сагледавања 
актуелних техничких решења у области мерења електричне енергије и дефинисања 
савремених техн ичких захтева за паметна бројила електричне енергије у складу са  
IEC стандардима.  
Радна група је дефинисала техничке спецификације свих компоненти АММ система, 
међу којима су и спецификације за бројила електричне енергије и оне су усвојене на 
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Стручном савету ЈП ЕПС у априлу  2010. године у документу "Функционални захтеви и 
техничке спецификације  AMI/MDM система“,   и као такве обавезне за примену на свим 
поступцима јавних набавки које се спроводе у ЕПС-у, а кроз које набављају бројила. 
Техничке спецификације су објављене на званичној Интерент страници ЈП ЕПС са 
циљем да свим заинтереованим учесницима на тржишту бројила електричне енергије 
омогуће увид у техничке и функционалне захтеве које ће ЕПС у будућности набављати. 
 
Дирекција  за дистрибуцију ЕПС је ове техничке спецификације прогласила за обавезне 
за примену у поступцима јавних набавки и у наредне три године сви тендери у ЕПС-у 
који су се односили на набавку бројила су расписани према њима. 
Домаћи произвођачи у том периоду ангажовали су  значајне ресурсе ( финансијске и 
кадровске ) како би достигли постављену лествицу и својим производима  могли 
конкурисати на тендерима . 
Са друге стране прпознали су још један бенефит оваквог ЕПС - овог приступа, што није 
био случај претходних година. Наиме коначно су домаћи произвођачи бројила били 
сигурни да се технички захтеви за бројила неће мењати на месечном нивоу, од 
привредног друштва до привреног друштва, од огранка до огранка и  могли су уложити у 
развој савременог и квалитетног техничког решења и бити сигурни да се захтеви неће 
мењати, те да ће на дуже стазе њихов производ битиконкурентан на домаћем тржишту  
 
У марту 2012. године ЕПС је именовао нову радну групу (стручни тим за напредне 
мреже), који се састоји од представника дирекције за дистрибуцију ЕПС, и представника 
привредних друштава, како би сагледали европске и светске трендове у 
стандардизацији и тржишту бројила  и АММ система, након чега је урађена мања 
ревизија техничких спецификација из 2010. године, која је усвојена на стручном савету 
ЕПС-а 17.12.2012. године. Ове техничке спецификације су објављене на web страници 
ЕПС-а ( документ "Функционални захтеви и техничке спецификације АМИ/МДМ 
система"), и још једном је од стране дирекције за дистрибуцију указано да су обавезе за 
примену у поступцима јавних набавки која за предмет набавке имају бројила  
 
 
У предметној  јавној набавци (ПК ЈН 6/13) коју спроводи  „Југоисток" Ниш, огранак Ниш, 
набављају се и трофазна бројила електричне енергије, али техничке спецификације за 
ова бројила  нису усклађене са техничким спецификацијама усвојеним на стручном 
савету  ЕПС-а и у том смислу обавезним за примену у ЕПС-у 
 
Поступајући на овај начин, а у складу са горе наведеним. Наручилац не поштује 
документе који су усвојени и обавезни за примену, а у чијој је изради и сам учествовао, 
руши установљене позитивне принципе на домаћем тржишту бројила електричне 
ненергије, доводи у питање кредибилитет Дирекције за дистрибуцију и Стручног савета 
ЕПС-а  и домаће произвођаче ставља у неравноправан положај. 
Тако ствара негативно окружење за домаће произвођаче, који већ гетврту годину 
инвестирају и прате усвојене техничке спецификације у Стручном савету ЕПС-а и 
доводи у ситуацију да потраже заштиту у оквиру важећег Закона о јавним набавкама, 
како би заштитили своје интересе. 
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Да ли је наручилац спреман да, у складу са горе наведеним чињеницама, изврши измену 
и допуну конкурсне документације у делу техничких спецификација за трофазна бројила 
тако што ће их ускладити са важећим техничким спецификацијама з бројила које су 
усвојене на Стручнном савету ЕПС-а 17.12.2012. у документу "Функционални захтеви и 
техничке спецификације AMI/MDM система". 
 
ОДГОВОР: Скраћеница из наведеног документа Функционални захтеви и техничке 
спецификације AMI/MDM система" значи: 
 
AMI - Advanced Metering Infrastructure - напредна инфраструктура за даљинско 
очитавање потрошње 
 
AMI/MDM - Meter Data Management - Унапређење подацима са бројила. 
 
 
Како би се остварили основни циљеви ЕД "ХЈУгоисток" д.о.о. Ниш: 
- Смањење нивоа губитака електричне енергије 
- Повећање степена наплате 
- Повећање поузданости снабдевања корисника електричном енергијом 
 
Неопходна је набавка ИМО-а, а имајући у виду ургентност потребе, историју набавке 
бројила у ЕПС-у, недефинисаност саме стратегије "smart grid", система, чињеницу да је 
потребно хитно угасити пожар, да је отежан приступ мерним местима, да бројила нових 
купаца нису и не могу бити одмах у АММ систему, мишљења смо да би нам у овом 
тренутку највише одговарала набавка електронских мултифункционалних бројила са 
интегрисаним уклопним сатом. ИМО (иземештени мерни ормани) биће постављени на 
предефинисаним местима  где сматрамо да ће донети бенефит компанији и оно што је 
најбитније: ТЕЧНО МЕРЕЊЕ И НЕСМЕТАН ПРИСТУП. Губици тј. Крађа електричне 
енергије (чије је смањење до елиминације наш основни циљ) се најбоље могу 
искоренити на овај начин. 
Са друге стране, јасан је и финансијски ефекат, при чему ћемо за наша ограничена 
средства добити више него дупло бројила и ормарића, а самим тим бити у прилици да 
додатно смањимо губитке. 
 
У тренутној финансиској ситуацији и са тренутним огромним потребама, најбоље 
решење је набавка што већег броја бројила и ормарића, а што можемо постићи на 
предложен начин и у многоме убрзати смањење губитака ЕД Југоисток" д.о.о. Ниш, што 
је наш примарни задатак 

 
Питање бр. 1 
 
Да ли треба приликом достављања понуде доставити и извештај о испитивању на 
дејство UV зрачења 
 
Одговор : Да, потребно је. 
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Питање бр. 2 
 
Да ли се за референце узимају само уговори за испоруку ИМО ормана или се прихватају 
и уговори на вођењу електромонтажних радова у склопу којих смо реализовали испоруке 
комплетно опремљених ИМО ормана за вредност испоручених комплетно опремљених 
ИМО ормана  
 
Одговор : За референцу су прихватљиве само потврде наручилаца о реализованим 
испорукама комплетно опремљених ИМО ормана, а не и електромонтажни радови на 
уградњи истих. 
 
 
 
 

                                                                                        Председник 
 Комисије за јавну набавку (ПК ЈН 6/13) 

 
                                                                                            Часлав Ђорђевић,  дипл.ел.инж. 
 
 
 


