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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 35/2018 
Број:404-35-989/2018-IIIı-14 
Датум: 06.08.2018. 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, 14/15 и 68/15),  достављамо: 

 
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

     Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-14 
 
На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 
питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 
 
           Предмет:  Одговор на постављено питање за –Каблирање индустријска зона 2 
Шепачки пут, број 35/2018 
 
ПИТАЊЕ: Поштовани, обраћам вам се поводом појашњења конкурсне документације број  
ЈН 35/2018. 
У конкурсној документацији на страни 7.,  као доказ техничког капацитета, у случају опреме 
набављене на основу уговора о лизингу, навели сте да се као доказ испуњености техничког 
капацитета приложе пописне листе даваоца лизинга или оверену и потписану потврду 
даваоца лизинга, који је у складу са Законом власник предмета лизинга. Потврда мора бити 
издана на меморандуму даваоца лизинга и мора садржати тачан назив и количину предмета 
лизинга и број уговора о лизингу. 
  
Дана 06.08.2018. године објавили сте на Порталу јавних набавки одговоре на постављена 
питања заинтересованих понуђача. Једно од питања се тицало доказивања техничког 
капацитета и гласило је овако: "Када је средство набављено по основу уговора о лизингу, сам 
уговор о лизингу, саобраћајна дозвола и полиса осигурања су начин доказивања власништва 
и расположивости над средством које је предмет лизинга, те вас молимо да ускладите начин 
доказивања власништва и коришћења за средство." 
Ваш одговор је гласио: "За опрему набављену по основу уговора о лизингу може се 
приложити и уговор о лизингу за предметно средство са очитаном саобраћајном дозволом и 
полисом осигурања." 
  
Сматрам да нисте на довољно јасан и прецизан начин одредили начин доказивања техничког 
капацитета ни после давања одговора на постављено питање и да се понуђачи могу наћи у 
заблуди. 
Такође, као и понуђач који је поставио питање, сматрам да се власништво и расположивост 
средства које је набављено по основу уговора о лизингу доказује самим уговором о лизингу, 
саобраћајном дозволом и полисом осигурања. Сматрам да је непотребно достављати пописну 
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листу даваоца лизинга или оверену и потписану потврду даваоца лизинга. Сам уговор о 
лизингу заједно са саобраћајном дозволом и полисом осигурања је довољан доказ и у 
потпуности доказује власништво и расположивост над средством. 
 
Молим вас да ми одговорите на питање: да ли се достављањем УГОВОРА О ЛИЗИНГУ, 
САОБРАЋАЈНОМ ДОЗВОЛОМ и ПОЛИСОМ ОСИГУРАЊА за средство које је набављено 
путем уговора о лизингу, сматра да је испуњен технички капацитет за средство које је 
набављено по основу уговора о лизингу? 
 
ОДГОВОР:    
Достављањем уговора о лизингу, саобраћајном дозволом и полисом осигурања сматра се да 
је понуђач испунио захтевани технички капацитет за средство које је по основу уговора о 
лизингу набављено. 
 
 
 
На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – jавне набавке  2018. 
       

                                    
                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                        Слађана Томићевић                                                       

Достављено: 
- портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 
 


