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                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 01-404-7/2020 од  10.03.2020.године- „Извођење радова на енергетској санацији објекта 
„Чаролија“ дечије установе „Дечија радост“ у Иригу“  сачинила је  

 

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   
КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА  ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ  
OБЈЕКТА „ЧАРОЛИЈА“ ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ У ИРИГУ“ 

 

БР.ЈН 01-404-7/2020 
 
 

              Дана  09.04.2020.године  примили смо мејлом  допис којим се траже додатне 
информације/појашњење у вези Конкурсне документације - „ Извођење радова на енергетској 
санацији објекта „Чаролија“ дечије установе „Дечија радост“ у Иригу “  у оквиру којих су  
постављена следећа питања: 
 
 Питање 1.  „  Након обиласка локације дана 08.04.2020.г. и увида у пројектну документацију: 

0 – ГЛАВНА СВЕСКА ИН-03-IDP/18 
Инвестит : Дечија Установа "Дечија радост" Ириг 
Нисмо установили где се налази  : 
Рушење и демонтажа 
8.  Пажљива  демонтажа  куцишта  за  неонске 
светиљке  2x36W.  Демонтиране  светиљке 
предати  наруциоцу  или 
их,  по  налогу  наруциоца  одвести  на 
месну  депонију 
до 5 km. Обрацун по комаду светиљке 
kom  180,00   
 
Такође с обзиром на ванредну ситуацију рад наше пословне банке , као и већине других, сведен је 
на минимум и радног времена и врсте услуга. 
Тако да процедуре добијања банкарских гаранција( као вида кредита) , као и писама намере, не 
могу да се спроведу у иначе регуларном времену . 



Молимо Вас да нам дате толеранцију ,у смислу да прихватите понуду ако смо предали захтева 
пословној банци за потребну документацију , ако иста не буде добијена до 14.04.2020. г. ?“  
 
 
 
                  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 енергетској санацији објекта 
„Чаролија“ дечије установе „Дечија радост“ у Иригу “  доставља додатне информације/појашњење 
на постављенo питањe: 
 

 

На питање број 1.   

      Светиљке треба предати или инвестиртору или их однети на депонију у договору са 
инвеститормом. 2019 године је рађена санација  расветe. 
  
      Наручилац неће прихватити  захтев који је упућен пословној банци, јер је остављен адекватан 
рок од 30 дана за припрему понуде и прикупљање документације. 
 
Наручилац остаје при свим наводима из Конкурсне документације и исту неће мењати. 
 
 

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 

 
                                                                            -   Смиља Јоцић, председник комисије, ср 

 
   

                          

     

 

 


