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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 17/15 - НАБАВКА 1000 ОДГОВАРАЈУЋИХ 

СОНДАЖНИХ БАЛОНА (500g) ЗА РАДИОСОНДЕ M10 ЗА MODEM GPS 
УРЕЂАЈ ЗА РАДИОСОНДАЖУ – СИСТЕМ SR10 

 
 
За јавну набавку  добра у отвореном поступку бр.17/15 – набавка 1000 одговарајућих 
сондажних балона (500g) за радиосонде M10 за MODEM GPS уређај за 
радиосондажу – Систем SR10, постављена су следећа питања понуђача: 
 

 
Питањe: 
 
“Postovani, 
 
Molimo Vas za pojasnjenje sledeceg: 
 
U konkursnoj dokumentacji traže se baloni od 500-550 gr težine sa visinom pucanja (Burst 
Altitude) više ili jednako visini od 31000 metara . 
 
Da Ii prihvatate ponudu balona veće težine 700-800 gr, s obzirom da nismo sigurni da postoji 
proizvođac meteo balona u svetu čiji baloni od 500-550gr tezine mogu da ispune uslov pucanja na 
visini od 31000 metara iii više. Ukoliko postiji, molimo Vas da nas obavestite ko je proizvođac 
istih tj na osnovu čega je rađena specifikacija balona?” 
 
Одговор: 
 
 
Поштовани, 

 
Приликом планирања набавке предметног добра, наши експертски тимови из области 
висинских метеоролошких мерења, после детаљне анализе тржишта и свих одговарајућих 
потреба метеоролошке и хидролошке делатности, предложили су техничке карактеристике 
добра које на најрационалнији могући начин могу да одговоре потребама службе у датом 
тренутку. Овде треба имати у виду и сву комплексност глобалне метеоролошке, 
хидролошке и климатске ситуације, од разорних климатских промена које имају огроман 
утицај на животе и безбедност људи, до специфичних потреба веома комплексних система, 
попут противградне заштите, где су висинска радиосондажна мерења веома захтевна. 
 
Дакле, остајемо при захтеву да понуђено предметно добро (одговарајући сондажни балони) 
испуњава захтеве високог квалитета и да балони, поред осталог, имају тежину 500 gr, 
односно од 500-550 gr (због могућег уобичајеног одступања од задате тежине). Овај услов, 
поред осталог, доприноси рационалнијој употреби предметног добра. Анализе су показале 
да у свету постоји производња (произвођачи) висококвалитетних балона (500 gr) који могу 
да испуне задати услов пуцања на висини од 31000 метара, или више. Понуђачи су у 
обавези да уз понуду доставе и техничку спецификацију за понуђени модел метеоролошких 
балона.  

 



Имајући у виду све наведене чињенице стручна комисија Наручиоца ће веома пажљиво 
скенирати доказе о испуњености техничких карактеристика предметног добра, укључујући 
и проверу да ли је понуђено предметно добро одговарајуће у складу са захтевима 
Наручиоца, кроз пробно тестирање у пракси. 
 
 

                                                                                     С поштовањем, 
  за Комисију за јавну набавку  

               Андреја Станковић, дипл. мет. 
                   аналитичар за аеролошка  
           и специјална метеоролошка мерења 


