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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:НАБАВКА ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА 

ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП ''ДРУГИ ОКТОБАР''', ВРШАЦ 
 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-7/2017 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у 
поступку јавне набавке: Набавка дечијих игралишта за потребе ЈКП ''Други октобар'', 
Вршац, редни број набавке 01-01-7/2017. 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 
68/15), заинтересовано лице у поступку јавне набавке: Набавка дечијих игралишта за потребе 
ЈКП ''Други октобар'', Вршац, редни број набавке 01-01-7/2017, се обратило дана 20.03.2017. 
Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем у вези са припремањем 
понуде. Захтев, заведен код Наручиоца под  бројем: 01-01-7/2017_11., од 20.03.2017. 
 
 
Питањe заинтересованог лица: 
 

Postovana gospodo, postavio sam vam pitanja u vezi javne nabavke .01-01-4/2017. Nisam 

zadovoljan proizvoljnim odgovorom u vezi debljine podloge za ublazavanje pada. 
 

1. Molim vas da mi navedete clan standarda en  1777 koji definise debljinu gumene podloge od 3 cm za ublazavanje 

udara kod ljuljaske. 
 

2. Molim vas da mi navedete clan standarda en 1177 koji definise debljinu gumene podloge od 3 cm za ublazavanje 

udara kod tobogana sa visinom pada 175 cm. 
 

3. Molim vas da navedete ime jednog inspektora za prijem igralista koji ce rizikovati svoju licencu i pustiti u 

upotrebu  igralista sa takvom podlogom. 
 

4. Molim vas da kontaktirate proizvodjaca gumene podloge Eko sistem iz Petrovaradina, i neka vam kaze koja 

debljina gumene podloge ima sertifikat za navedene dimenzije visine pada. 
 

Molim vas da potvrdite prijem poruke i odgovor dostavite e mailom i na sajtu UJN 
 
 

http://www.oktobar.co.rs/
mailto:info@oktobar.rs


 
Одговор Наручиоца: 
 

1. Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације  и објавити  Пречишћен текст 

Конкурсне документације у ком тексту ће видно обележити измене. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 
 

 

 


