
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ИРИГ 

Комисија за јавну набавку 

Број:01-404-9/2018 

Ириг, 05.04.2018.године 

Тел.022/400-629, 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 Председника општине Ириг  

број 01-404-9/2018 од  05.03.2018.године- „Извођење радова на санацији- појачаном одржавању 

локалног пута од бање Врдник до насеља Јазак “сачинила је  

 

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА  САНАЦИЈИ - ПОЈАЧАНОМ 

ОДРЖАВАЊУ ЛОКАЛНОГ ПУТА ОД БАЊЕ ВРДНИК ДО НАСЕЉА ЈАЗАК   

БР.ЈН 01-404-9/2018 

 

 

              Дана  25.04.2018.године примили смо мејлом  допис којим се траже додатне информације/ 

појашњење у вези Конкурсне документације -„Извођење радова на санацији- појачаном 

одржавању локалног пута од бање Врдник до насеља Јазак “,у оквиру којих су  постављена 

следећа питања: 

 

 Питање 1.  „Молимо вас да нам одговорите да ли се наведено односи на ваљак за асфалтирање 

комбиновани челични и пнеуматски преко 8 t, обзиром да како је дефинисано „Ваљак за 

асфалтирање комбиновани челични и пнеуматски до 8 t „ 

може се односити и на ваљке од 1,0т, 1,5т??“ 

 

Питање 2. „У конкурсној документацији стоји: 

„Да понуђач располаже :  

Вибро плочу 400кг „ 

Молимо да нам одговорите да ли се под тиме подразумева минимално вибро плоча минимално 

400кг?“ 

 

Питање 3. „4. Доказ за асфалтну базу:  

- Употребна дозвола и Извод из листа непокретности (или извод из земљишњих књига) где се 

јасно види да је асфалтна база легално уцртана  

- Растојање се мери од асфалтне базе до КО Ириг. Као меродавно за одређивање удаљености 

користиће се freeonline daljinar, који се налази на web адреси http:/www.registracija- 

vozila.rs/daljinar-udaljenost-između-gradova  

- Купопродајни уговор (или рачун) за асфалтну базу са наведеним производним  



капацитетом асфалтне базе „ 

           Молимо вас да нам одговорите да ли  ће као доказ о производном капацитету базе бити 

прихваћена аналитичка картица са наведеним производним капацитетом,  пописна листа основних 

средстава на којој се види производни капацитет и изјава понуђача и власника асфалтне базе дату 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписану од стране одговорног лица и 

оверену печатом, да је асфалтна база технички исправна и у функцији и траженог производног 

капацитета, обзиром да је асфалтна база коју поседујемо произведена и купљена 1975. године и 

документација која је пратила куповину: купопродајни уговор и рачун није обавезна да се чува 

након 10 година како стоји у Закону о порезу на додату вредност, а у  Закону о рачуноводству 

стоји да се исправе на основу којих се уносе подаци у пословне књиге чувају 5 година?“ 

 
 

                  На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку - „Извођење радова на санацији- појачаном 

одржавању локалног пута од бање Врдник до насеља Јазак “, доставља додатне информације/ 

појашњење на постављенo питањe: 

 

На питање број 1.  

 

        Конкурсна документација ће бити измењена у том делу. 

 

На питање број 2. 

 

          Подразумева  вибро плочу минимално 400 кг. 

 

На питање број 3. 

 

        Конкурсна документација ће бити измењена у том делу. 

 

Ова појашњења представљају 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 
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