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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 01-404-21/2018 од  10.05.2018.године- “Набавка грађевинског материјала 

за побољшање услова становања породица избеглица на територији општине Ириг, обликована по 

партијама од 1 до 2, и то: 
 Партија 1. Грађевински материјал 

 Партија 2.  ПВЦ столарија“сачинила је  

 

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 

ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ  

Oбликована по партија 1 до 2 

БР.ЈН 01-404-21/2018 

 

 

              Дана  15.05.2018.године примили смо мејлом  допис којим се траже додатне 

информације/појашњење у вези Конкурсне документације -„ Набавка грађевинског 

материјала за побољшање услова становања породица избеглица на територији општине Ириг, 

обликована по партијама од 1 до 2,  и то за  Партија 2.  ПВЦ столарија“ ,у оквиру којих су  

постављена следећа питања: 

 

 Питање 1.  „ Ставка 8 (из обрасца структуре цене) Двокрилна улазна алуминијумска врата 

1300x2100 прецизирајте да ли су са панелном испуном или са стаклом?“ 
 

Питање 2. „ Ставка 15. ПВЦ 015 1К десни прозор 800X1000.На шта се односи ознака 015?“                                 
 

Питање 3. „ Ставка 16. ПВЦ 100 1К Десни врата У.П. 1000x2000.На шта се односе ознаке 

ПВЦ 100 и ознака У.П.?“ 

 

Питање 4. „ Ставка 4. Једнокрилна балконска врата 800x1850 у прилогу  конкурсне 

документације сте дали графицки приказ за ту ставку са димензијама 800x1950, 

прецизирајте која је димензија тацна?“ 



Питање 5.  „Ставка 14. Ролетне са комраницима прецизирајте да ли се понуда односи на 

унутрасње или спољне ролетне?“ 
 

 

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

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку - „ Набавка грађевинског материјала 

за побољшање услова становања породица избеглица на територији општине Ириг, обликована по 

партијама од 1 до 2,  и то за  Партија 2.  ПВЦ столарија“ , доставља додатне информације/ 

појашњење на постављенo питањe: 
 

На питање број 1.  

     Врата су испуњена украсним рељефним панелом са мањим деловима стакла. 

         

На питање број 2. 

       

     015 представља интерну шифру из профактуре коју је корисник помоћи доставио. 

 

На питање број 3. 

 

    Ознака ПВЦ 100 представља интерну шифру из профактуре коју је корисник помоћи 

доставио, а ознака УП представља да се ради о вратима са украсним панелима. 

 

          

На питање број 4. 

      

   Ставка 4. Једнокрилна балконска врата 800х1850, у графичком приказу за ову ставку је 

800х1950. Тачна димензија за врата је 800х1950. 

 

На питање број 5. 

 

         У  питању су унутрашње ролетне. 

 
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, ср 
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