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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 13/2017 
Број:404-13-659/2017-IIIı-6 
Датум: 10.05.2017. 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:404-13-659/201-IIIı-6 
 
Предмет:  Одговор на постављено питања у вези јавне набавке број 13/2017 – Радови на  
текућем и капиталном одржавању објеката основних и средњих школа на територији 
града Лознице за 2017. годину 
 
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. 
ПИТАЊЕ 1. 
У поглављу који се односи на кадровски капацитет, да ли треба 6 или 10 извршилаца? 
ОДГОВОР:   
Што се тиче кардровског капацитета, број радника који се тражи је 10 (3 инжењера и 7 радника 
за извођење грађевинско занатских радова и инсталација (зидари, инталатери, молери и сл.). 
 
ПИТАЊЕ 2. 
У делу који се  односи на каровски капацитет и то једног дипломираног грађевинског инжењера 
који поседује лиценцу 410 или 411. Питање да ли  тражене услове може да испуни лиценца 800? 
ОДГОВОР:   
У структури расположивих каровских капацитета, за једног дипломираног грађевинског 
инжењера који поседује лиценцу 410 или 411 додаје се или 800. 

ПИТАЊЕ 3. 
Да ли је неопходна лиценца 413 или 414 или лиценца грађевинског инжењера може да покрива 
радове на водоводу и канализацији? 
ОДГОВОР:   
Лиценца 410 и 411 покривају радове на унутрашњим инсталацијама водовода и канализације. 
 
ПИТАЊЕ 4. 
Да ли је за инжењере са лиценцом довољан Уговор о привременим и повременим пословима 
или Уговор о делу или се и они морају налазити на пореској пријави ППП-ПД? 
ОДГОВОР:   
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За свако ангажовање радника, по било ком основу мора постојати евиденција о пореској пријави 
– Обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, Извод из појединачне пореске пријаве за 
порез и доприносе по одбитку а којим понуђач доказује да располаже са одређеним бројем 
радника. 
 

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2017. 
       

                                      
 
                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                        Слађана Томићевић                                                          

Достављено: 
-на Портал јавних набавки  
-на сајт града Лознице 
 


