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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 01-404-15/2017 од  08.05.2017.године-  “Извођење радова на санацији зграде ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ из Ирига ”  , сачинила је  

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА  САНАЦИЈИ  ЗГРАДЕ ОШ „ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ“ У ИРИГУ  

БР.ЈН 01-404-15/2017 

 

              Дана 30.05.2017.године примили смо мејлом  допис којим се траже додатнe 

информације/појашњење у вези Конкурсне документације -“Извођење радова на санацији зграде 

ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Ирига ” ,у оквиру којих су  постављена следећа питања: 

 

 Питање 1.  „  Да ли је довољно као испуњење једног од услова везаног за пословни 

капацитете уместо читавих окончаних ситуација (које су обимне) доставити релевантне 

стране (рекапитулације) истих из којих се може утврдити врста и вредност изведених 

радова ?“ 
 

Питање 2.  „ Молимо Вас да код позиција везаних за обраду шпалетна на страни 141 

позиције које сте дали по комаду а количине у децималним бројевима исправите на м1                     
?“ 

 
Питање 3.  „.Да ли стакло на дрвеним прозорима треба да буде термопан, ТРОСЛОЈНО,јер је то 

велика тежина за дрвени прозор, Молим Вас да се провери са пројектантом,и ако се слаже да 

стакло буде термопан ДВОСЛОЈНО.(ту тежину може носити дрвени прозор) ?“ 
 

                  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 зграде ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ из Ирига ”, доставља додатне информације/појашњење на постављенo питањe: 

 

На питање број 1.  

Може, ако се на несумљив нацин може утврдити да су изведени радови истоветни предмету јавне 

набавке 

 На питање број 2.  

               Конкурсна документација ће бити измењена у том делу. 



 

 

На питање број 3.  

            Консултовали смо се са пројектантом и  стакло је трослојно. У предмеру стоји тачан опис 

каво стакло треба да буде. 

 

  Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације. 

              Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну 

набавку и  на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs). 
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