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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 36/2018 
Број:404-36-990/2018-IIIı-10 
Датум: 15.08.2018. 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-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 – Радови на МБТС 10/0,4 КВ 
Индустријска зона 2, број 36/2018 
 
ПИТАЊЕ:  Одговором  на постављена питања број 404-36-990/2018- IIIı-4 од 13.08.2018. 
године на питање број 2 дали сте појашњење да због природе терена на којима се радови 
изводе неопходно је кроз технички капацитет доказати и поседовање камиона кипер 4x4  
носивости до 10 т са дизалицом минималне носивости 20 т (5т x 4м) ком.1. 
Да ли се прихвата камион кипер 6x6 носивости до 10 т са дизалицом минималне носивости 
20 т (5т x 4м) ком.1. због природе терена – како сте навели у одговору? 
 
ОДГОВОР:   Да, прихватиће се камион кипер 6x6 носивости до 10 т са дизалицом мин 
носивости 20 т (5т x 4м). 
 
ПИТАЊЕ: Поштовани, молимо појашњења тендерске документације број 36/2018 за јавну 
набавку за Радове на МБТС 10/0,4 КВ – Индустријска зона 2 

1. Страница број 7 од 40, ТД – тачка 4) за испуњавање техничког капацитета тражи се: 
“камион носивости до 10 т са дизалицом носивости мин. 5 т”. 

Наше шитање гласи да ли се као испуњење овог услова прихвата да се као доказ поднесе 
документација за камион кипер 4x4 носивости до 10 т и документација за независну 
покретну дизалицу мин. Носивости 20 тм (5т x 4м), за коју се доставља и стручни налаз са 
аспекта БЗР, као основно средство? 

 
ОДГОВОР: Потребно је поднети документацију за камион кипер  4x4 носивости до 10 т са 
дизалицом носивости мин 20 тм (5т x 4м) ком. 1.  
Неће се као доказ прихватити камион кипер 4x4 носивости до 10 т и независна покретна 
дизалица мин носивости 20 тм (5т x 4м). 
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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 
 


