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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 01-404-13/2017  од  20.04.2017.године-  „Извођење радова на  санацији крова објекта  

установе „Дечија радост“ у Иригу“ , сачинила је  

 

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА  САНАЦИЈИ КРОВА ОБЈЕКТА 

УСТАНОВЕ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ У ИРИГУ  

БР.ЈН 01-404-13/2017 

 

 

              Дана 29.05.2017.године примили смо мејлом  дописe којимa се траже додатнe 

информације/појашњење у вези Конкурсне документације -  „Извођење радова на  санацији крова  

објекта установе „Дечија радост“ у Иригу“ ,у оквиру којих су  постављена следећа питања: 

 

 Питање 1.  „  Постована,у вези ЈН бр.01-404-13/2017 кров обданиста у Иригу... да ли је непоходно 

да на референтној листи послова које смо урадили,стоји оригинал потпис наруциоца,или може 

копија односно потврда коју би нам они послали мејлом,а ми одстампали без директног одласка 

код наруциоца.?“ 

Питање 2.  „Да ли је у КД ЈНбр.01-404-13/2017 грешком наведено да тражите извештај о бонитету 

за 2013 јер се обично траже последње три године , односно 2014-та,2015-та и 2016-та?“ 

    

                  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 крова  

објекта установе „Дечија радост“ у Иригу“, доставља додатне информације/појашњење на 

постављенo питањe: 

 

На питање број 1.  

 

           Комисија је прегледала детаљно конкурсну документацију и констатовала следеће:  



      Понуђач је дужан да у конкурсној документацији на страни 28/59 – достави , образац VII.3. 

Потврда о извршеним пословима у референц листи, која мора бити потписана и оверена од стране 

наручиоца, за кога је понуђач изводио радове. Потврда не мора бити оргинал, већ  може копија 

послата мејлом. 

 

На питање број 2.  

            У конкурсној документацији није  грешком наведено да тражимо Извештај о бонитету 

за 2013, 2014. и 2015.годину, јер смо консултовали Агенцију за привредне регистре и рекли 

су нам да до момента отврања понуда (14.06.2017.године) неће бити свим привредним 

субјектима готови Извештаји  за  2016.годину. 

 

 

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) . 
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