
 

 

Наручилац: Општинска управа Бајина Башта 

Адреса: Душана Вишића бр. 28 

Број: 404-10-10/2017 

Датум: 24.03.2017. год. 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку мале вредности бр. У МВ 03/17 

образована Решењем од стране Наручиоца општинске управе општине Бајина Башта, даје: 

 

Одговор на постављено питање за јавну набавку мале вредности бр. Р МВ 01/17 – 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА 
 

Заинтресовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације и 

поставило следеће питање: 

 

Питање: 

 

У Конкурсној документацији ЈН бр. У МВ 03/17 у делу VIII-1.2. Додатни услови за 

учешће у поступку јавне набавке одеђени чланом 76. Закона о јавним набавкама у делу 1. 

Пословни капацитет навели сте:  "Услов: Да је понуђач у претходне три године од дана 

објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од 

најмање 2.500.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на послове 

одржавања јавне расвете (путне и уличне)." 

Наше питање је да ли се у Доказ рачуна и  радови на изградњи нове јавне расвете, 

преправци, постојеће јавне расвете, радови на доградњи постојеће јавне расвете с обзиром 

да је неко ко је у стању да изгради нову јавну расвету, постојећу догради или преправи, у 

стању да исту или сличну одржава. Напомињемо да је технички и технолошки много 

сложеније направити нови објекат него постојећи одржавати. 

 

Одговор: 

 

Да. У доказе се рачунају и  радови на изградњи нове јавне расвете, преправци 

постојеће јавне расвете, радови на доградњи постојеће јавне расвете. 

 

Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавну набавку можете 

преузети са Портала јавних набавки као и на нашој интернет страници.  

Адресе су: portal.ujn.gov.rs  и  www.bajinabasta.rs 

 

Напомена:  

 

Комисија за Јавну набавку мале вредности бр. Р МВ 01/17 – услуге одржавања јавне 

расвете у општини Бајина Башта је сагласна да овај одговор на питање не захтева 

Измену и допуну конкурсне документације. 

 

 

У Бајиној Башти, 

Дана 24.03.2017. године 

 

С поштовањем, 

 Комисија за јавну набавку  

мале вредности бр. Р МВ 01/17 


