
 

 

Општина Бајина Башта 
Комисија за јавну набавку 
у поступку јавне набавке  
мале вредности бр. У МВ 02/18 
Број: 404-49-7/2018 
Датум: 05.07.2018. 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 у поступку јавне набавке мале 
вредности број У МВ 02/18 образована Решењем од стране Наручиоца даје: 
 
Одговоре на постављена питања за јавну набавку у поступку јавне набавке мале 
вредности број У МВ 02/18 – „Oдржавање јавне расвете на територији општине 
Бајина Башта“. 
 
Питање број 1:  

У моделу уговора наручилац је одредио одзив у случају хитности у року од 2 сата од 
пријема писменог налога. На овај начин извршена је територијална дискриминација 
понуђача јер сви понуђачи који су удаљени од наручиоца више од 50км су 
дискриминисани и не могу учествовати. 
 
Одговор на питање број 1: 
Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације у делу који се односи на Модел 
уговора. 
 
Питање број 2:  
У додатним условима одређена је дизалица са корпом до 17 метара. Наручилац у складу 
са ЗЈН одређује минималне а не максималне услове. Потребно је да наручилац 
дефинише минималну висину јер дизалица која ради на 17м може да ради и на 5 метара 
а може и на 20 метара. 
 
Одговор на питање број 2: 

Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације у делу који се односи на 
Додатне услове. 
 
Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавну набавку можете 
преузети са Портала јавних набавки као са интернет странице Наручиоца. Адресе су: 
portal.ujn.gov.rs и www.bajinabasta.rs. 
 
Комисија за Јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности бр. У МВ 02/18 – 
„Oдржавање јавне расвете на територији општине Бајина Башта“ је сагласна да ови 
одговори на питања захтевају Измену и допуну конкурсне документације. 
 
 
Напомена: Ови одговори на постављена питања број 404-49-7/2018 од 05.07.2018. године 
саставни су део Конкурсне документације број 404-49-6/2018 од 29.06.2018. год. 
 
 

У Бајиној Башти, 
Дана 05.07.2018. год. 

 
С поштовањем, 
 

                                                                      Комисија за јавну набавку 
                                                                        мале вредности бр. У МВ 02/18 

  

http://www.bajinabasta.rs/

