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 На основу члана  63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку  саставља 
  
 
 
ПРЕДМЕТ: Радови на рехабилитацији  и  осавремењавању  путева и улица на 
територији града Лознице  
ЈН бр. 3/2020  
 
 
1.ПИТАЊЕ: У конкурсној документацији, на страни 7 од 42, Додатни услови, као доказ за 
тачку 2. стоји: списак најважнијих изведених радова у претходне 3 обрачунске године 
(2017,2018,2019) радове на одржавању јавних путева и улица( редовно одржавање, 
рехабилитација, ургетно одржавање), а на страни 15 од 42, у оразцу Списак најважнијих 
изведених радова стоји, Списак најважнијих изведених радова у претходне 3 обрачунске 
године (2017, 2018, 2019) на изградњи, реконструкцији и одржавању путева и улица, са 
називима наручилаца, као и испод табеле,стоји као доказ приложити оверене поврде 
наручилаца које ће се односити искључиво на изградњу,реконструкцију и одржавање путева 
и улица.�
 
ОДГОВОР: Биће усклађено у изменама и допунама Конкурсне документације. 
    
 
 
2 .ПИТАЊЕ  
2. У конкурсној документацији , Образац 6. Образац структуре понуђене цене  - предмер 
радова , на страни 26 од 42, позиција бр. 31 стоји  Набавка , транспорт и постављање  
бетонских каналета на подлози од бетона МБ -20 фуговањем цементним малтером. Које су 
димензије каналета? 
 
ОДГОВОР: Димензије каналета су: 25х40х9 
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3.ПИТАЊЕ: 
У  Конкурсној документацији , 3 . Услови за учеђће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
ЗЈН  и упутство како се доказује  испуњеност тих услова , додатни услови, 3 Кадровски 
капшацитет , захтевано је 2 ( два)  дипломирана инжењера  грађевинске струке , који 
поседују лиценцу  за стручну  оспособљеност  број 415 или 412 и најмање  три године радног 
искуства  на пословима који су предмет јавне набавке. 
Питање: Да ли се под радним искуством подразумева  опште радно искуство  или искуство 
са лиценцом? 
ОДГОВОР  
Под радним искуством се подразумева радно искуство са лиценцом. 
 
 
4. ПИТАЊЕ 
У  Конкурсној документацији , 3 . Услови за учеђће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
ЗЈН  и упутство како се доказује  испуњеност тих услова , додатни услови, тачка  5. Да 
достави средство финансијког обезбеђења  у складу са захтевима из Конкурсне 
документације, као доказ се тражи Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Молимо појашњење.  
 
ОДГОВОР: Табела ће бити допуњена кроз измене и допуне Конкурсне документације. 

 
                              Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                                      Слађана Томићевић                                               

 
 
 
 
Достављено: 
-На Портал управе за јавне набавке  
-На сајт града Лознице    
       
 


