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         Град Лозница  
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Број: ЈН 29/2015. 
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Датум: 13.07.2015. године. 

        Л о з н и ц а 

 

На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12),  достављамо: 

 

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

       Број:404-30-1275/2015-III-1 

 

Предмет:  Одговори на постављена питања   у вези јавне набавке број: 29/2015 – Извођење 

радова на реконструкцији улице Бакал Милосава 
 

На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 

питања  те исте информације објављујемо на Порталу Управе за јавне набавке и интернет 

страници наручиоца. 

 

ПИТАЊЕ 1: Наручилац је на страни 13 од 72 конурсне документације у делу додатних услова 

техничког капацитета прописао „Минимални услов за квалификацију је да понуђач располаже 

следећом опремом у власништву „ и одредио начин на који се доказује да понуђачи располажу 

неопходним техничким капацитетом у власништву„  

Доказ: списак расположивих техничких капацитета са доказима о власништву.  

Докази о власништву:  

-Фотокопија књиговодствене картице основног средства и фотокопија пописне листе са 

стањем на дан 31.12.2014. године (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене 

конкурсном документацијом) заједно са фотокопијом саобраћајне дозволе за моторна возила.  

-Све пописне листе које се достављају као доказ морају бити потписане од стране чланова 

пописне комисије. (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном 

документацијом).“. 

Молимо наручиоца за појашњење. Чланом 76. ставом 6. Закона о јавним набавкама прописано је 

да наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу 

понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

Конкретну јавну набавку може успешно реализовати и понуђач који поседује техничке 

капацитете по неком другом, законском основу. 

Молимо наручиоца да измени конкурсну документацију и дозволи доказивање техничког 

капацитета и по уговору о закупу, као и то да прецизно пропише како ће технички капацитет 

доказати понуђачи који за исти прилажу уговор о закупу.  
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ОДГОВОР: Сходно члану 76. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац је у конкурсној 

документацији одредио додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, поред осталог и у 

погледу техничког капацитета имајући у виду предмет јавне набавке и логичну везу захтеваних 

услова са истим. 

Предмет ове јавне набавке јесте реконструкција улице Бакал Милосава у Лозници у дужини од 

2000 m, према туристичком комплексу Тршић. Радови су планирани на реконструкцији 

комплетног коловозног застора, изградњи објеката кишне канализације, тротоара и потпорних 

зидова чије учешће је велико у предвиђеним радовима због неповољне конфигурације терена. 

Наведена улица је главна саобраћајна веза центра града са Тршићем и пролази кроз изузетно 

густо насељено подручје. Због тога је од изузетне важности да наручилац провери да ли понуђач 

располаже довољним техничким капацитетом (да ли има потребне машине, возила, алате итд.) 

како је наведено у Коментару Закона о јавним набавкама у издању ЈП ''Службени гласник'' из 

2013. године на страни 251. 

Такође, даље у наставку коментара члана 76. Закона о јавним набавкама стоји: ,, Смисао 

одређивања додатних услова јесте да наручилац буде сигуран да ће уговор закључити са 

понуђачем који има капацитете да успешно реализује предметни уговор....''. 

Наведени услови не дискриминишу понуђаче и у логичној вези су са предметом јавне набавке и 

смисао њиховог одређивање јесте да у поступку учествују само понуђачи који су за то заиста 

квалификовани и способни. Имајући у виду одредбе Закона о јавним набавкама заинтересовани 

понуђачи могу узети учешће у јавној набавци и кроз заједничку понуду и на тај начин 

испоштовати тражене услове. 

Даље, у Коментару Закона о јавним набавкама који смо напред навели на страни 252 стоји 

образложење да уколико су услови у складу са предметом јавне набавке, а јесу и да 

представљају објективну потребу наручиоца''... тада није релевантно питање да ли тако 

постављене услове може да испуни сваки понуђач који се бави предметном јавном набавком''. 

Сходно наведеном, наручилац остаје при ставу да тражени технички капацитет на страни 13 од 

72 конкурсне документације и појашњењу исте –Одговорима на постављена питања објављеним 

на Порталу управе за јавне набавке дана 09.07.2015. године, понуђач испуњава ако располаже 

наведеном опремом у власништву, као и да доказ о власништву доказује списком расположивих 

техничких капацитета и потребним доказима (фотокопија књиговодствене картице основног 

средства и фотокопија пописне листе са стањем на дан 31.12.2014. године заједно са 

фотокопијом саобраћајне дозволе за моторна возила). 

 

На нашој интернет страници можете преузети и последњу Одлуку о ребалансу буџета 

града за 2015. годину.WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2015. 

       

                                          Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          

                       Слађана Томићевић                                                                                                     

Достављено: 

-на Портал управе за јавне набавке  

-на сајт града Лознице 

- понуђачима         

http://www.loznica.rs/

