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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 
  
 

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 
- Израда пројектне документације  – за изградњу фискултурне сале уз објекат Основне 

школе у Јадранској Лешници 
 
 
 

 
Питање: Зашто је потребно достављати  окончане ситуације  за уговор из пројектовања  када 
се она не испоставља за ову врсту услуге. 
Одговор  
 
Потврда, уговор и окончана ситуација (прва и последња страна окончане ситуације са 
рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре.  
 
Уколико понуђачи немају окончану ситуацију могу се доставити и рачуни за пружене 
услуге пројектовања. 
 
Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора уколико се 
њима мења  првобитно уговорена цена. 
 
Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне документације. 
 
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: 

- назив и адреса наручиоца  
- назив и адреса понуђача 
- предмет уговора 
- вредност изведених радова 
- број и датум уговора 

- - контакт особа наручиоца и телефон 
    - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 
 
 
 
 

Град Лозница  
Градска управа 

Комисија за јавну набавку 
     Деловодни  број:404-15-108/2020- III-1-5 
                   Датум: 02.03.2020.год. 

Лозница 
 



 

 

Питање 2 .  
 
Да ли је потребно доставити доказе за све наведене ставке од 1-4 или су прихватљиви рачун 
и отпремница и потврда од дистрибутера о поседовању лиценцираних софтвера? 
 
 
Као доказ за кадровски капацитет наведено је да се достави: 
 
Уколико је опрема у питању доставити следеће доказе: 

1) пописна листа са датумом 31.12.2019. године, потписанa од стране овлашћеног 
лица понуђача и оверенa печатом понуђача или аналитичкa картицa основних 
средстава потписанa од стране овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом 
понуђача; 
2) рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2020. године; 
 
 
 
Уколико је опрема у закупу доставити следеће доказе: 
3) уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу закуподавца или 
аналитичку картицу или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од 
стране закуподавца након 1.1.2020. године; 
4) уговор о лизингу 
 
 
Потврда од дистрибутера о поседовању лиценце као и рачуни и отпремнице 
могу бити  доказ  да понуђач поседује наведене лиценциране  софтвере. 
 

 
 
 

 
 
     Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                       Слађана Томићевић                                                                      

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


