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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 11/2019 
Број:404-11-326/2019-IIIı-8 
Датум: 27.03.2019. 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: 404-11-326/2019-IIIı-8 
 

Предмет:  Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број 11/2019 – 

Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну 
сечку и лож уље, топловода и топлотхних подстаница у оквиру објекта Опште болнице 

Лозница по систему „кључ у руке“   
 

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговоре на 
питања,  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 
 
ПИТАЊЕ: Лица запослена по основу уговора о допунском раду не поседују М образац -
пријава, промена и одјава обавезног социјалног осигурања. Како сте у конкурсној 
документацији у делу 4) Кадровски капацитет, Докази, тачка v), као доказ о радном 
ангажовању навели да је уз фотокопију уговора о делу/ уговора о обављању привремених и 
повремених послова или другог уговора о радном ангажовању потребно доставити и 
одговарајући М образац у складу са Законом о раду, односно законом о доприносима из 
обавезног социјалног осигурања, а како наведени документ у складу са поменутим законом у 
случају допунског рада не постоји да ли ће бити прихватљиво да се као доказ о радном 
ангажовању достави само копија Уговора о радном ангажовању ван радног односа у складу 
са Законом о раду, члан 197-202? 
ОДГОВОР: Уколико не постоји М образац није га потребно доставити, довољно је 
доставити фотокопију уговора о радном ангажовању. 
 
ПИТАЊЕ: У конкурсној документацији сте у делу 4) кадровски капацитет, докази, тачка д) 
навели: Фотокопије личних лиценци из области заштите од пожара (уз сваку лиценцу). 
Фотокопије лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и њиховим потписом. 
Како закон о заштити пожара и Правилником о полагању стручног испита и условима за 
добијање лиценце и овлашћења није прописано да постоји печат за имаоца лиценци А, B2, 
LT2 и LT3, самим тим печат за носиоце лиценци А, B2, LT2 и LT3 не постоји, молим Вас да 
нам потврдите да је у питању штампарска грешка. 
ОДГОВОР:  Кадровски капацитет за предметниу област ће се доказивати фотокопијом 
лиценце из области заштите од пожара и потписом имаоца лиценце. 
 
ПИТАЊЕ: Да ли ће бити прихватљиво уколико једно лице поседује више лиценци, или је 
неопходно да носиоци сваке лиценце буду различита лица? 
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ОДГОВОР: Конкурсном документацијом је предвиђено да понуђач мора да располаже  
потребним бројем извршилаца и квалификацијама извршилаца за све време трајања уговора 
о јавној набавци. Биће прихватљиво и да једно лице поседује више лиценци, ако понујђач 
достави доказ да располаже укупним траженим бројем извршилаца и квалификацијама 
извршилаца. 

ПИТАЊА: 1. У тендерској документацији се захтева  израда пројекта спољног уређења . Молимо 
да се дефинише  обухват пројекта спољног уређења  и новопројектованих саобаћајница. 

ОДГОВОР: Пројектом спољнег уређења је потребно одрадити интерну саобраћајницу у 
оквиру предметне парцеле за колски прилаз камиона за довоз сечке у складиште сечке као и 
за прилаз цистерни за допрему лаког лож уља за пројектновани подземни резервоар LLU. 
Такође обезбедити и пешачки прилаз свим новопројектованим објектима (котларница, 
складиште сечке, резервоар за LLU). Коловозну констуркцију пројектовати у складу са 
очекиваним саобраћајним оптерећењима. 

2.  У тендерској документацији се помињу  и објекти унутар болнице  Лозница. Да ли 
објекти у којима  је предвиђена топлотна подстаница  имају употребну дозволу  и 
сагласност  МУП-а  на изведено стање? 

ОДГОВОР: Објекти у којима је пројектном документацијом предвиђена топлотна 
подстаница имају употребну дозволу и сагласност МУП-а на изведено стање. 
 

3. Нејасно је шта пројекат  система техничке  заштите  садржи. Да ли је у питању 
противпровални систем? 

ОДГОВОР: Пројекат система техничке заштите треба да обухвати противпровални систем и 
систем видео контроле (cctv), описано на стр 31 

4. У тендерској документацији се спомиње и Пројекат стабилне инсталације за дојаву 
пожара и детекцију експлозивних гасова према Правилнику о техничким 
нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (“Сл.лист СРЈ”, бр. 87/93), 
односно Правилнику у техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију 
експлозивних гасова и пара („Сл.лист СРЈ“, бр. 26/93). О којим експлозивним 
гасовима се ради? 

ОДГОВОР: Није потребан пројекат детекције експлозивних гасова. 

5. У тендерској документацији се спомиње Пројекта заштите од пожара (према Закону 
о заштити од пожара (“Сл.гласник РС”, бр 111/2009 и 20/2015)), у коме су садржани 
Елаборат о зонама опасности? Молимо за појашњење. 

ОДГОВОР: Садржај пројекта заштите од пожара је потребно урадити у складу са наведеним 
законом и у складу са новопројектованим објектима. 

6. У табели материјала образац 12 је наведени запорни вентил (тачка 1.2 и 2.2) са 
дуплим ексцентром. За овакву врсту инсталација и притиска, температуре није 
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уобичајено да се користи овакав вид запорног вентила. Да ли је могуће предвидети 
запорни вентил или лептирасти вентил са гарантованим карактеристикама? 

ОДГОВОР: Молимо поступите према захтеву изнетом у обрасцу 12. 

 
7. У табели материјала образац 12 је наведени димњачки систем (тачка 8) и материјал 
димњака 1.4571. У техничком опису је дат материјал димњака 1.4404, 1.4571 и 1.4539. 
Да ли је могуће предвидети било који од предвиђених материјала као материјал 
димњака? 

ОДГОВОР: Молимо поступите према захтеву изнетом у обрасцу 12. 
 
 
На нашој интернет страници www.loznica.rs – Јавне набавке – jавне набавке  2019. 
                                           

                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 
                          

                                                        Слађана Томићевић                                                        
Достављено: 
- портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 


