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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 01-404-12/2018 од  20.03.2018.године- „ За избор приватног партнера и додела уговора о 

јавно-приватном партнерству за реконструкцију, рационализацију  и одржавање јавног осветљења 

у насељеним местима општине Ириг “, сачинила је  

 

 

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗБОР  ПРИВАТНОГ  ПАРТНЕРА  И ДОДЕЛУ JАВНОГ 

УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У 

НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ИРИГ  

БР.ЈН 01-404-12/2018 

 

 

 

              Дана  21.05.2018.године примили смо мејлом  дописе којим се траже додатне 

информације/појашњење у вези Конкурсне документације -„ За избор приватног партнера и додела 

уговора о јавно-приватном партнерству за реконструкцију, рационализацију  и одржавање јавног 

осветљења у насељеним местима општине Ириг “ ,у оквиру којих су  постављена следећа питања: 

  

 

Питање 1.  „ Молимо да нам потврдите да ли смо добро разумели захтев у тендеру да се пословни 

капацитет на страни 28. под а) може испунити тако да једним уговором доказујемо укупан број 

инсталисаних ЛЕД светиљки, а другим уговором укупан број управљачких уређаја који смо 

променили у јавној расвети.?“ 

 

                  На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку - „ За избор приватног партнера и додела уговора о 

јавно-приватном партнерству за реконструкцију, рационализацију  и одржавање јавног осветљења 

у насељеним местима општине Ириг “ , доставља додатне информације/појашњење на постављенo 

питањe: 
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На питање број 1.  

                 Да, Заинтересовано лице је добро разумело захтев. 

 

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 

 

                                                                                        Драган Стојић, председник комисије, ср 
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