
 

 

Општина Бајина Башта 

Комисија за јавну набавку 

мале вредности бр. Р МВ 01/17 

Број: 404-12-7/2017 

Датум: 17.03.2017. године 

 

 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. Р МВ 01/17 

образована Решењем од стране Наручиоца Општинске управе општине Бајина Башта, 

даје: 

 

Одговоре на постављена питања за јавну набавку мале вредности бр. Р МВ 01/17 –  

 РЕКОНСТРУКЦИЈА СВЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА 

РАСКРСНИЦАМА УЛИЦА У БАЈИНОЈ БАШТИ (СЕМАФОРИ): 

 

 

Питање број 1. С обзиром да у бонитету (БОН-ЈН) још увек нису доступни подаци за 

2016. годину већ само за 2013, 2014 и 2015 годину, шта у том случају доставити као доказ 

финансиског капацитета? 

 

Одговор: Довољно је као доказ о испуњености финансијског капацитета доставити 
Извештај о бонитету за јавне набавке (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, 

Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који 

садржи сажети биланс стања и успеха и показатеље за оцену бонитета за 2013., 2014. и 2015. 

годину, као и податке о данима неликвидности. Исти ће у потпуности бити третирани као 

прихватљиви. 

 

Питање број 2. Као доказ пословног капацитета тражено је да понуђач достави референц 

листу и потврду од стране наручиоца. Како је од почетка 2017 године дошло до 

реораганизације Јавних предузећа односно, престале да постоје Дирекције, јако је тешко у 

кратком року прибавити потврде од стране наручиоца, у том случају да ли понуђач може 

да достави као доказ потврду раније прибављену за друге јавне набавке а која садржи све 

елементе који су наведени  у моделу ваше потврде у оквиру тендерске документације? 

 

Одговор: Да, прихватићемо раније прибављене потврде које се односе на Уговоре 

закључене са Дирекцијама за изградњу. 

 

Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавне набавке 

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 – 

Реконструкција светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсницама улица у 

Бајиној Башти (семафори): је сагласна да ови одговори на питања не захтевају Измену и 

допуну конкурсне документације. 

 

У Бајиној Башти, 

Дана 17.03.2017. године 

 

С поштовањем, 

за Комисију за јавну набавку бр. Р МВ 01/17 

 

                                        

http://www.bajinabasta.rs/

