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                На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 
14/2015, 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем начелника Општинске управе 
општине Ириг број 01-404-51/2015 од 30.12.2015.године- Набавка добара  за економско 
оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности, сачинила је  

 

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   
КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – НАБАВКА ДОБАРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ 
ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ, КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ 

БР.ЈН 01-404-51/2015 
 
 

              Дана 13.01.2016.године примили смо факсом и мејлом  допис којим се траже додатнe 
информације/ 
појашњење у вези Конкурсне документације - Набавка добара  за економско оснаживање 
избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности, и то за Партију  4.  Опрема за 
израду кора,у оквиру којег је постављено следеће питање: 
 
 Питање 1.  „  Поштовани, молимо Вас да одговорите да ли је у питању грешка код описа опреме 
за партију 4. Образац 7.1. Табеларни део понуде спецификације, где је дато да је снага мотора 
1,5kW? Имајући у виду остали опис планетарног миксера, ово је велика снага за тај капацитет. Да 
ли је прихватљиво да снага буде 450-550W?                   
 
Питање 2.  „ Молим појашњење за партију број 8, браварска опрема. Под редним бројем 1 тражите 
апарат за заваривање CO2 Апарат инветорски за варење 200А CADDY MIG C I ESAB или 
одговарајуће.Испод наведене карактеристике су у потпуној супротности са захтеваним апаратом за 
заваривање.Молим да извршите исправку или модела или карактеристика?“  
 
                  На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 
14/2015, 68/2015), Комисија за јавну набавку - Набавка добара  за економско оснаживање 
избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности, доставља додатне 
информације/појашњење на постављенo питањe: 

На питање број 1.  



           Комисија је прегледала детаљно конкурсну документацију и констатовала следеће: 

на страни 61/114 – Партија бр.4. , Образац 7.1. Табеларни део понуде спецификације, дошло је 
до техничке грешке, тако да снага мотора уместо 1,5 kW износи 0,45 kW. 

На питање број 2. 
на страни 109/114 – Партија бр.8. Браварска опрема , Образац 7.1. Табеларни део понуде 
спецификације, редни број 1. апарат за заваривање CO2 Апарат инветорски за варење 200А 
CADDY MIG C I ESAB или одговарајуће, извршенаје  исправка техничких карактеристика. 

 
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 
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