
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ИРИГ 

Комисија за јавну набавку 

Број:01-404-15/2017 

Ириг, 17.05.2017.године 

Тел.022/400-609, 400-600 

Фах:022/462-035 

 

 

                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 17.05.2017.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: 

 

 1. Која је дебљина насутог шљунка у поз. 7 на стр. 134 

2. Молимо Вас да доставите детаљ на који се позивате у поз. 2 на стр. 135 

3. Молимо Вас да доставите детаљ на који се позивате у поз. 3 на стр. 136 

4. Која је дебљина зида у поз. 4 на стр. 136? 

5. Молимо Вас да доставите слике на коју се позивате у поз. 6 на стр 134 и поз. 9 на 

    стр. 137. 

6. Исправити јединицу мере по комаду на м1 стр. 141 

7. Која је ширина шпалетни у поз. 17 на стр. 140? 

8. Која је дебљина бетона у поз. 6 на стр. 143? 

9. Молимо Вас да доставите слике на које се позивате у поз. 5 на стр. 146 и поз.6 на стр. 

147. 

10. Које је висина сокли у поз. 15 на стр. 159 и поз. 16 на стр. 160? 

11. Молимо Вас да доставите слике на које се позивате у поз. 5, поз. 6 и поз. 7 на стр. 177. 

12. Која је појединачна дужина снегобрана поз. 15 на стр. 180 и поз. 25 на стр. 183? 

13. Која је дебљина испуне од камене вуне кровног сендвич панела поз. 16 стр. 180? 

14. Молимо Вас да доставите слике на које се позивате у свим позицијама фасадерских 

радова 

од поз. 2 до поз. 12 на стр. 184 - 191. 

15. Молимо Вас да доставите слике на које се позивате у поз. 51 на стр. 129 и поз. 65 на 

стр. 136 
 



                  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.  

        Дебљина насутог шљунка је 20 cm 

На питање број 4.  

        Дебљина зида – узети просечно 30 cm 

На питање број 5.  

       Постоји детаљ у пројекту машинских инсталација.  

На питање број 6.  

      Ако гледамо исту позицију „димњачке капе“ оне иду по комаду.  

 

На питање број 7.  

        Ширина шпалетни је просечно   20cm 

 

На питање број 8.  

        Дебљина бетона је  10cm. 

 

На питање број 10.  

        Висина сокли  је 10cm. 

 

На питање број 12.  

       Дужина снегобрана-ставити стандардно.  

На питање број 13.  

       Дебљина панела је 5cm и нема вуну. 

 

На питање број 2. , 3., 5., 9., 11.,14.,15.  

      Слике на које се позивају поменуте позиције се налазе у пројекту у који имате увид сваког 

радног дана од 08,00 часова до 14,00 часова у просторијама Општине Ириг и које показују детаље 

које можете видети обиласком локације. 

 

  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) . 

 

 

 

                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

http://www.irig.rs/


                                                                               


