
 

 

 
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Комисија јавну набавку у отвореном поступку 

Број ЈНВВ:  IV 04-404-22/2013 

Датум:   27.08.2013. год. 

Н О В И  Б Е Ч Е Ј 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

 
 

 

ПРЕДМЕТ:  Додатне информације и појашњења за припремање понуда за јавну набавку 

                     грађевинског материјала са превозом и истоваром, као помоћ за побољшање услова  

                     становања породицама избеглица на територији општине Нови Бечеј,  

         ЈНВВ број IV 04-404-22/2013. 

 

С обзиром на чињеницу да се у Новом Бечеју од 22.08.2013. године  одржавала манифестација 

„Великогоспојински дани 2013. године“, Ваш писмени захтев од 23.08.2013. године за добијање 

додатних информација и појашњења везаних за јавну набавку грађевинског материјала са превозом и 

истоваром, као помоћ за побољшање услова становања породицама избеглица на територији 

општине Нови Бечеј, ЈНВВ број IV 04-404-22/2013, је примљен дана 26.08.2013. године, те Вам 

сходно одредбама члана 63. став 2. Закона о  јавним набавкама («Сл. гласнику РС» број 124/2012), 

достављамо информације и појашњења у писаном облику:  
 

1.  Појашњење за постављено питање бр. 1.  
    Питање: Недостаје податак о вредности референсних послова које мора испунити сваки учесник? 

     Одговор: У Конкурсној документацији за предметну набавку, на страни 19, у тачци 7, под б) стоји:      

                    „попуњен образац Референт листе (дата у Конкурсној документацији), доказ: најмање 10 

                     закључених уговора, значи без прецизирања укупне вредности тих уговора; 
 

2.  Појашњење за постављено питање бр. 2.  
    Питање: Недостаје образац за уношење података о референсама? 

     Одговор:  Наручилац је  Конкурсном документацијом предвидео да се неопходни финансијски и пословни  

                       капацитет доказује и достављањем попуњеног и овереног обрасца Референт листе са прилогом  

                       од најмање 10 закључених уговора.  

            Конкурсна документација, која је постављена на Портал ЈН и интернет страници наручиоца дана  

                    13.08.2013. године, не садржи образац Референт листе. 

           Уочени недостатак Конкурсне документације исправљен је дана 20.08.2013. године, када је 

                        извршена  допуна Конкурсне документације са страницом бр. 42, на којој се налази образац  

                        Референт листе. 

 

3.  Појашњење за постављено питање бр. 3.  
     Питање: Каблови – да ли су PGP или PPR? 

     Одговор:  треба да стоји  PGP; 

 

4.  Појашњење за постављено питање бр. 4.  
     Питање: Стиропор – није исказана густина(тежина)? 

     Одговор:  треба да стоји густина(тежина) од  17 gr; 

 

5.  Појашњење за постављено питање бр. 5.  
     Питање: Ферт гредице - нема дужине? 

     Одговор: у Табели бр. 2. треба да стоји дужина од   5,10 m  + 0,1 m бркови и  

           у Табели бр. 6. треба да стоји дужина од   3,90 m  + 0,1 m бркови; 



 

 

 

 

6.  Појашњење за постављено питање бр. 6.  
     Питање: Ферт гредице - нема димензије? 

     Одговор:  у Табелама бр. 2 и 6. треба да стоје димензије  245 х 275 х 140 mm; 

 

7.  Појашњење за постављено питање бр. 7.  
     Питање:  За дрвене и PVC прозоре недостаје податак да ли су једнокрилни  или двокрилни? 

     Одговор:  у свим Табелама биће унети тачни подаци (измене и допуне Конкурсне документације); 

 

8.  Појашњење за постављено питање бр. 8.  
     Питање:  У Спецификацији се појављују производи са количином – 0 - (салонит и батерија за умиваоник).   

                       Да ли их игноришемо? 

     Одговор:  Ставке у обрасцу IX Структуре цене са упутством како да се попуни – Збирне Спецификације 

                       набавке (стр. 37 и 38. Конк. документације) са количином  „0“ (салонит и батерија за умиваоник)   

                       СЕ БРИШУ, и уписују редни бројеви по редоследу; 
 

 

Овај одговор Вам се доставља ради припремања понуде за јавну набавку грађевинског материјала са 

превозом и истоваром, као помоћ за побољшање услова становања породицама избеглица на 

територији општине Нови Бечеј. 

 
Напомена:  

Након ових појашњења Конкурсне документације, Комисија Наручиоца ће извршити измене и допуне 

Конкурсне документације, поставити на Портал ЈН и интернет страници Наручиоца.              

 

 

 

 С поштовањем,                                                                       Комисија: 

            _______________________ 
                        
 
 
 
 
 


