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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ИРИГ 
Комисија за јавну набавку 
Број:01-404-4/2015 
Ириг, 09.02.2015.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),Комисија за јавну набавку образована Решењем Начелника општине Ириг број 01-404-
4/2015 од 23.01.2015.године- Извођење радова на Адаптацији и санацији зграде „Касине“ у 
Врднику, сачинила је  

 

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   
КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА  АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ 
„КАСИНЕ“  У ВРДНИКУ 

БР.ЈН 01-404-4/2015 
 
 

              Дана 05.02.2015.године примили смо  допис којим се траже додатнe информације/ 
појашњење у вези Конкурсне документације - Извођење радова на Адаптацији и санацији зграде 
„Касине“ у Врднику,у оквиру којег је постављено следеће питање: 
 
 Питање 1.  „ Молимо Вас да тачно наведете технички капацитет који је потребан за испуњење 
услов. Да ли захтевете само једно возило и ако да, молимо Вас да наведете опис односно тип 
(доставно, теретно или сл.)?“ 
 
 
                  На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 
124/2012),Комисија за јавну набавку - Извођење радова на Адаптацији и санацији зграде „Касине“ 
у Врднику, доставља додатне информације/појашњење на постављенo питањe: 

На питање број 1.  

           Комисија констатује да је на основу захтева заинтересованог понуђача још једном 
прегледала и погледала садржину конкурсне документације ради претходног навођења. Комисија је 
узела све своје обавеза при изради конкурсне документације и      законске обавезе да се пружи 
једнака могућност учешћа свих потенцијалних понуђача: недискриминаторски, нефаворизујући 
или неограничавајућа права потенцијалних понуђача, да добију сва појашњења и упутства како да 
сачине квалитетно понуду.  

           Комисија је прегледала детаљно конкурсну документацију и констатовала следеће: 

на страни 7/81 – Услов под тачком.Услов: Неопходан технички капацитет:Да понуђач 
располаже опремом и машинама за обављање делатности која је предмет набавке –



 

2 
 

минимум 1 возило” 

Зa  испуњење услова неопходно је да понуђач располаже минимум са једним доставним возилом 
носивости мин 1,5 тона које ће опслуживати градилиште, а потребе може задовољити и возило  
које има већу носивост. 

 

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) и проследити заинтересованим 
понуђачима који су поствили питања. 
 

                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

                                                              Смиља Јоцић 
                                                                  Гордана Лисица 
                                                                Мирјана Бабић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


