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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 36/2018 
Број:404-36-990/2018-IIIı-11 
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: 404-36-990/2018-IIIı-4 
 
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 – Радови на МБТС 10/0,4 КВ 
Индустријска зона 2, број 36/2018 
 
ПИТАЊЕ: У тендерској документацији и начинима доказивања за тачку 3.2. Додатни 
услови захтевано је понуђач поседује камион носивости до 10т са дизалицом носивости мин 
5т. Молимо за следећа појашњења за овај услов. 
Каже се следеће Докази о власништву или закупу 

- Фотокопија књиговодствене картице основног средства, заједно са фотокопијом 
саобраћајне дозволе за моторна возила.  

- Уговор о закупу, обострано потписан са јасном назнаком важења уговора за конкретну 
јавну набавку, као и временском одредницом важења уговора о закупу за читав 
период извођења радова за конкретну јавну набавку.” 
 
Нигде се не тражи да се достави очитана саобраћајна дозвола, полиса осигурања и 
стручни налаз за средство са аспекта БЗР-а, те је могуће да се овај услов испоуни и са 
средствима која нису регистрована јер се не захтева њихово доставјање. Молимо Вас 
да овај услов ускладите и дасе достављају сва потребна документа која доказују да је 
возило регистровано и безбедно за употребу. 

ОДГОВОР:   Доказ о власништву или закупу са очитаном саобраћајном дозволом, полисом 
осигурања и стручним налазом за основно средство са аспекта БЗР-а. 
 
ПИТАЊЕ: Каже се следеће “За опрему набављену на основу уговора о лизингу, као доказ 
испуњености техничког капацитета     приложити пописне листе даваоца лизинга или 
оверену и потписану потврду даваоца лизинга, који је у складу са Законом власник предмета 
лизинга. Потврда мора бити издата на меморандуму даваоца лизнига и мора садржати тачан 
назив и количину предмета лизинга и број уговора о лизингу. 
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ПИТАЊЕ: 
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. Исправност средства са аспекта БЗР-а се доказује 
Стручним стестом за средство које је издато од стране овлашћене институције, те је и тај 
услов потребно додати за сва возила која подлежу том прегледу, а то је у овом случају 
камион са дизалицом. 
ОДГОВОР:   
 За опрему набављену по основу уговора о лизингу може се приложити и уговр о лизингу за 
предметно средство са очитаном саобраћајном дозволом и полисом осигурања 
ПИТАЊЕ: 
Носивост камионске дизалице овог типа се не декларише у тонама, него се декларише у 
тона-метрима (тм) јер дизалица има различиту носивост у зависности од тога колико се 
далеко терет налази од дизалице. У складу са тим треба усагласити захтев за носивост 
дизалице (пример: ако је тежина једног добоша са кабловима цца 2т, а потребно је терет 
подићи на размаку од 7м од осе дизалице, потребна је дизалица од 2x7 14тм). 
ОДГОВОР 
У делу технички капацитет потребно је поседовати камион носивости до 10 тона са 
дизалицом носивости мин 20 тм ( 5т пута 4м). 
 
 
 
 
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 
 


