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На основу члана 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 

68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке добара: СИСТЕМ ВИДЕО 

НАДЗОРА И АЛАРМНИ СИСТЕМИ (АЛАРМНИ СИСТЕМ, СА УСЛУГОМ 

ИНСТАЛИРАЊА)  за 2015. годину ( за потребе ШГ „Сомбор“), сходно надлежностима 

утврђеним решењем наручиоца бр. ЈН 166/15-4 од 30.12.2015. године, и на захтев за 

додатно појашњење које је тражило заинтересовано лице а у вези са припремањем понуде 

у складу са конкурсном документацијом бр. ЈН 166/15-6, даје следеће: 
 

I ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

За јавну набавку : СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА И АЛАРМНИ СИСТЕМИ 

(АЛАРМНИ СИСТЕМ, СА УСЛУГОМ ИНСТАЛИРАЊА)  за 2015. годину ( за потребе ШГ 

„Сомбор“), 

1. Питање: 

Да ли је грешка у години, да ли треба да стоји за 2016. год. ? 

 Наручилац појашњава: 

Није грешка. Предметна јавна набавка је покренута Одлуком директора 30.12.2015. год. и 

односи се на 2015.год. 

 

2. Питање: 

У делу III Техничке карактеристике (спецификације), навели сте испод друге табеле 

Алармни уређај: ловачка кућа ''Храстовача'' Шу ''Суботица'' да GSM обезбеђује Наручилац. 

Да ли се то односи на алармни систем за овај објекат, јер сте у претходној табели за други 

објекат тражили GSM терминал? 

Наручилац појашњава: 

GSM терминал је тражен за објекат Инфо пункт ''Карапанџа'' Бачки Моноштор, јер у том 

објекту не постоји фиксна телефонска линија и обезбеђује га Понуђач а не Наручилац. 

Омашком је направљена грешка приликом састављања конкурсне документације где стоји 

'' Напомена: GSM обезбеђује Наручилац''испод друге табеле, а треба '' Напомена: GSM 

картицу обезбеђује Наручилац'' испод прве табеле на коју се и односи. 

 

3. Питање: 

 Шта подразумевате под достављањем узорака? Да Вам физички доставимо опрему на 

пробу? 

Наручилац појашњава: 

Уколико Понуђач у својој понуди нуди ''одговарајуће'' добро, Понуђач је дужан да уз 

понуду достави узорак добра које нуди као и техничку ( произвођачку )  документацију из 

које се може недвосмислено видети да понуђено добро у свему одговара захтеваним 

техничким карактеристикама. Узорак се не узима у на пробу,  већ само за упоређивање са 

траженим техничким карактеристикама и узорак се задржава  за стручну оцену понуда, те 

се након тога враћа понуђачу. 
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Измене конкурсне документације у делу објављене су на Порталу УЈН и Интернет 

страници наручиоца, као и обавештење о продужењу рока за достављање понуда. 

 

 

 

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

                                                                                             Васо Рокнић, дипл.инж.шум. 

                                                                                     ________________________ 

 

 


