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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ИРИГ 
Комисија за јавну набавку 
Број:01-404-40/2015 
Ириг, 14.09.2015.године 
Тел.022/400-609, 400-600 
Фах:022/462-035 
 
 
                На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем Начелника општинске управе 
општине Ириг број 01-404-40/2015 од 08.09.2015.године- Уградња система за видео надзор 
раскрснице улица Иво Лоле Рибара и Рибарски трг код Дома културе  у Иригу , сачинила је  

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   
КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР РАСКРСНИЦЕ 
УЛИЦА ИВО ЛОЛЕ РИБАРА И РИБАРСКИ ТРГ КОД ДОМА КУЛТУРЕ  У ИРИГУ 

БР.ЈН 01-404-40/2015 
 

              Дана 11.09.2015.године примили смо  допис путем e-maila којим се траже додатнe 
информације/појашњење у вези Конкурсне документације - Уградња система за видео надзор 
раскрснице улица Иво Лоле Рибара и Рибарски трг код Дома културе  у Иригу ,у оквиру којег су 
постављена следећа питања: 
 
 Питање 1. „ На страни 29/31 конкурсне документације за јавну набавку број  01-404-40/2015,“ 
УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР РАСКРСНИЦЕ УЛИЦА ИВО ЛОЛЕ РИБАРА И 
РИБАРСКИ ТРГ КОД ДОМА КУЛТУРЕ У ИРИГУ“ , објављене 09.09.2015. на Порталу јавних 
набавки, налази се као трошак израде понуде наведен у колони број 1.„ Израда узорка или модела 
који су израђени у складу са траженом техничком спецификацијом  Наручиоца“ . 
       Како  се у конкурсној докуметнацији не помиње обавеза израде узорка или модела, молимо 
Вас  да нам појасните да ли је у питању грешка при састављању  поменутог обрасца? 
             

                  На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015),Комисија за јавну набавку - Уградња система за видео надзор раскрснице улица 
Иво Лоле Рибара и Рибарски трг код Дома културе  у Иригу, доставља додатне 
информације/појашњење на постављена питања: 

 

На питање број 1.  

           Комисија констатује да је на основу захтева заинтересованог понуђача још једном 
прегледала и погледала садржину конкурсне документације ради претходног навођења. 

          Члан 88. Закона о јавним набавкама, гласи : 

          „Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде. 
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          Трошкове припреме и подношења понуде сноси  искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
           Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, 
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.“ 
          У поменутом обрасцу није грешка. Образац трошкова припреме понуде је обавезни елеманат 
конкурсне документације. У предметној набавци  се не тражи достављање узорака или модела. 
 

Ово појашњење представља саставни део конкурсне документације. 

         Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну 
набавку,  на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs). 
 

                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

                                                              Јелена Илић,  
                                                                    Зоран Ковачевић,  

                                                                 Мирјана Бабић,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


