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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Oпштина Сремски Карловци 

Служба за заједничке послове 

Број: 404-46/2016-VII-7 

Дана: 05. 08. 2016. године  

Сремски Карловци 

 

 

На основу члана 63, став 2. и 3. Закона о јавном набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/12, 

14/2015 и 68/2015), Комисија даје 

  

 
 

Одговор заинтересованим лицима  

на питање у вези са јавном набавком 

 

 ТУЦАНИКА ЗА ПУТЕВЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ВАНГРАЂЕВИНСКОМ 

РЕОНУ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА 

         ред. број: ЈН МВ V-001-10 

 

 

Дана, 03. 08. 2016. године, запримљено је питање/захтев за додатним 

информацијама у предметном поступку јавне набавке, који гласи:   

 

 

Захтев број 1:  

 

У конкурсној документацији за јавну набавку МВ бр. V-001-10, Набавка туцаника 

за путеве у грађевинском и ванграђевинском реону Сремских Карловаца на страни 13 од 

28, у табели - образац структуре цена, дати су трошкови превоза/испоруке које треба 

исказати. Да ли ћете признати понуду у којој су трошкови превоза/испоруке већ урачунати 

у цену туцаника или захтевате да се посебно искаже цена туцаника а посебно трошкови 

испоруке ? 

Уколико ћете признати, молим Вас да колону трошкова превоза у табели Образац 

структуре цена избришете.  
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      Одговор/појашњење број 1 гласи:  

 

Поштовани, 

 

Комисија образована за јавну набавку мале вредности број V-001-10 је 

ИЗМЕНИЛА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ на тај начин што је из предметног 

Обрасца структуре цене обрисан део који се односи на посебно исказивање трошкова 

превоза, тј. изменама су у цену туцаника  урачунати трошкови превоза и испоруке и тако 

их треба уписати у табелу/образац. Комисија је мишљења да трошкови превоза/испоруке 

треба да буду урачунати у цену траженог добра-туцаника, јер је за наручиоца ирелевантно 

одакле ће добављач довести тражена добра, који превозним средством исл, већ искључиво 

цена испоручене робе на тражену локацију инвеститора која ће бити исказана са 

урачунатим трошковима добављача. У складу са изменама и допунама Конкурсне 

документације је померен и рок за подношење понуда на 09. 08. 2016. године до 12.00 

часова, тј. отварање понуда за 12.30 часова истог дана. Измене и допуне Конкурсне 

документације, као и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда можете 

преузети са Портала јавних набавки, као и са сајта Општне Сремски Карловци.  

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

                      

                                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈН БРОЈ  

                                                                                                          ЈН МВ V-001-10 

 


