
                                                              
                Град  Лозница                                         Република Србија                 
                                             
 

 

__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________                
Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs 

Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 34/2018 
Број:404-34-982/2018-IIIı-10 
Датум: 01.08.2018. 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: 404-34-982/2018-IIIı-10 
 
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– набавка огрева за грејну сезону 
2018/2019 за потребе образовања, број 34/2018 
 
ПИТАЊЕ: Молимо Вас да нам одговорите коју гранулацију сушеног угља захтевате? Да ли 
је то комад – коцка или гранулација прах? 
ОДГОВОР:  У питању је комад-коцка. 
ПИТАЊЕ: Објасните нам на основу ког члана  из Закона о јавним набавкама сте изменили 
документацију дана  19.07.2018. године где сте обрисали реченицу са 17-е странице где је 
писало “Извештај мора да гласи на име понуђача?” 
ОДГОВОР:  Поштовани, реченица са 17-е странице “Извештај мора да гласи на име 
понуђача?” обрисана је на основу члана 10. Закона о јавним набавкама, да би се омогућила 
већа конкуренција а на захтев понуђача. 
ПИТАЊЕ:Да ли се као доказ да поседује сопствену вагу доставља пописна листа и картица 
са 31.12.2017. године или неки други доказ? На страни 19 конкурсне, прилог 8- Доказ за 
место мерења, шта треба доставити? 
ОДГОВОР:  За поседовање сопствене ваге као доказ доставити пописну листу потписану од 
стране чланова комисије или картицу о набавци основног средства на дан 31.12.2017. године. 
За место мерења доставити Изјаву где ће се вршити мерење или Уговор о пословно 
техничкој сарадњи како је наведено. 
 
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 


