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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 36/2018 
Број:404-36-990/2018-IIIı-8 
Датум: 13.08.2018. 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-8 
 
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:  Поштовани, у предмеру који је саставни део конкурсне документације позиције 
1.1 и њене подпозиције јасно је описано да треба поручити и монтирати МБТС 10/0,42 Кв, 
грађевински део. У напомени је дато “радове извести према главном грађевинском пројекту 
произвођача”. У одговору на питање број 404-36-990/2018-III-6, кажете “опрема према опису 
из позиције 1.1 монтира се у постојећу трафостаницу (у постојећи грађевински објекат)”. 
 
Молимо Вас да прецизно појасните коју опрему треба уградити у грађевински део? По ком 
грађевинском пројекту? Да ли је у овом случају раздојена опрема грађевинског дела 
специфицирана у позицији 1.1 од самог грађевинског дела – бетонских елемената? 
Ако јесте, како је то могуће, када грађевински пројекат МБТС-а обухвата бетонске елемнте 
као и све остале елементе (носаче трафоа, елоксирану браварију, када за прихват уља...итд) и 
да је то јединствена целина. 
Који постојећи објекат је у питању, ко је произвођач? 
 
ОДГОВОР:   Потребно је у постојећи грађевински део (тип “Бајина Башта”) уградити 
опрему која је јасно специфицирана у предмеру радова по конкурсној документацији. 
 
 
ПИТАЊЕ: Одговором на постављена питања број 404-35-989/2018- IIIı-4 од 06.08.2018. 
године на питање број 3 дали сте појашњење које дискриминише остале понуђаче, а у 
обавези сте да нам према Закону о Јавним набавкама према следећим члановима обезбедите 
што већу конкуренцију да би се изабрала најквалитетнија понуда: 
Чланом 76. ЗЈН прописано је да наручилац одређује додатне услове за учешће у поступку 
јавне набавке тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са 
предметом јавне набавке. 
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Чланом 10. ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да у поступку  јавне набавке омогући 
што је могуће већу конкуренцију и да не може ограничити конкуренцију а посебно не може 
онемогућити  било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавкекоришћењем 
дискриминаторских услова. 
Чланом 12. ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да у свим фазама поступка јавне набавке 
обезбеди једнак положај свим понуђачима и да не може одређивати услове који би значили 
дискриминацију међу понуђачима. 
Постављени услов од стране наручиоца којим се захтева да понуђачи поседују (ангажују) 
возило камион кипер 4x4 носивости 10 тона са дизалицом носивости мин  20 тм (5тx4м) 2 
ком. jе дискриминаторски и ограничавајући па стога захтевамо да наручилац измени 
документацију и избрише захтевани услов због повреде одредаба члана 76., члана 10. и члана 
12. ЗЈН. 
Увидом на терену установили смо да нема потребе за таквом врстом камиона, поготово што 
се тражи погон 4x4 на деоници која је равна као и носивост дизалице 5тx4м где камион може 
да приђе сваком делу деонице на којој се изводе радови где је довољна носивост дизалице 2т 
x 2м. 
Такође сте изричито навели  да камион кипер са погоном 6x6 не мoже да задовољи услове... 
 
 
ОДГОВОР:  Због природе терена на којем се радови изводе (подводни терен, немогућност 
кретања механизације у случају атмосферских падавина) неопходно је кроз технички 
капацитет доказати и поседовање камиона кипер 4x4 носивости до 10т са дизалицом 
носивости мин 20тм (5тx4м) ком 1 како је и тражено конкурсном документацијом. 
 
 
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 
 


