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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 23/2018 
Број:404-23-517/2018-IIIı-10 
Датум: 11.05.2018. 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: 404-23-517/2018-IIIı-10 
 
Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 23/2018 – ''Радови на 
реконструкцији јавног осветљења у градском и приградском подручју, отворени поступак 
ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од 24 месеца од дана 
закључења оквирног споразума''  
 
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: "Понуђач мора да има укупно остварен пословни приход од минимално 
15.000.000,00 динара за претходне 3 обрачунске године (2015, 2016. и 2017. година)." 
  
Док на страни 15/47, пише: 
"Укупно остварен приход од минимално 15.000.000,00 динара за претходне 3 обрачунске 
године (2015, 2016. и 2017. година)." 
Да ли је у питању укупан пословни приход или укупно остварен приход? 
 
ОДГОВОР:  У питању је укупан пословни приход. 
 
ПИТАЊЕ: У услову 6 пише да је неопходан финансијски капацитет 15.000.000,00 динара. 
Да ли је могуће учествовати на тендеру са мањим финансиским капацитетом. 
ОДГОВОР:  Да, понуђач може да доказе испуњенос финансијских услова са:  
„Понуђач мора да има укупно остварен пословни приход од минимално 10.000.000,00 динара 
за претходне 3 обрачунске године (2015, 2016 и 2017)“. 

ПИТАЊЕ: Наручилац је у додатном услову пословног капацитета навео да понуђач има 
најмање 3 изведена посла у области информационих технологија и софтверског 
инжењеринга, у области телекомуникација и на сличним радовима који су предмет ове јавне 
набавке за претходне 3 године.  
Имајући у виду предмет јавне набавке и ознаку из општег речника ЈН, наручилац је сходно 
члану 76.ЗЈН МОРАО да тражи пословни капацитет који се односи на реконструкцију или 
изградњу јавне расвете а не на информационе технологије које нису предмет ове јавне 
набавке.  
Даље, у светиљкама које се траже већ је уграђен комуникациони  ЛоРаWАН модул што је 
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саставни део светиљке и посебна знања и вештине на које се наручилац позива у својим 
појашњењима немају никакве везе ни додирних тачака са извођачем радова већ са 
произвођачем светиљки. 
У предмеру радова наведена је бежична комуникација и није предвиђена у свим светиљкама 
већ само у две позиције (позиција 2 и 3). Испоруку траженог софтвера такође врши 
произвођач светиљки у комплету са светиљкама тако да постављени услов пословног 
капацитета је потпуно нелогичан и неоправдан. 
 
ОДГОВОР:  У конкурсној документацији у делу „Образац понуде“ позиција 7, наручилац је 
захтевао испоруку и монтажу LoRaWAN осмоканалног концентратора са уграђеном GPS и 
интернет везом, са одговарајућим антенама минималне добити 8 до 12 dBi софтвера који 
мора да има минимално Web. Interfejs i rest api за будуће доградње мобилних решења као и за 
интеграцију са будућим ситемима „паметног града“ због чега је неопходно да понуђач има 
искуство у области информационих технологија и софтверског инжењеринга у области 
телекомуникација. Наручилац овим својим захтевом није повредио ниједу одрдбу Закона о 
јавним набавкама. 
ПИТАЊЕ: У позицијама 4. и 5. предмера радова наручилац наводи “ Испорука И монтажа 
на мрежу јавног осветљења сијалице са грлом Е27 са ЛЕД светлосним извором….” Нејасно је 
да ли наручилац има потребу за сијалицом или светиљком? Потребно је јасно дефинисати. 
 
ОДГОВОР:  Потребно је понудити ситуацију са грлом Е 27 са лед светлосним извором. 
 
ПИТАЊЕ: У предмеру радова није дефинисано на стубове које висине се светиљке 
монтирају? Такође није дефинисано ни која врста, који пресек и дужина кабла је потребан за 
ожичење истих? 
 
ОДГОВОР:  Светиљке из позиција 2 и 3 „Обрасца понуде“ које је саставни део конкурсне 
документације монтирају се на стубове уличне расвете за потребе осветљења саобраћајница 
(постојећи стубови), док се сијалице из позиција 4 и 5 монтирају у постојеће канделабере 
парковске расвете. С обзиром да се ради о замени светиљки и сијалица на постојећим 
стубовима исти су ожичени. Тако да је потребно извршити само повезивање нове светиљке 
на постојећу инсталацију. 
 
ПИТАЊЕ: Наручилац је као средство финансијског обезбеђења тражио меницу за 
озбиљност понуде. Да ли уз меницу за озбиљност понуде треба доставити и менично 
овлашћење? 
 
ОДГОВОР:  Да, уз меницу је потребно доставити и менично овлашћење. 
 
ПИТАЊЕ: У делу 5.7 конкурсне документације наводи се шта је понуђач дужан да достави 
уз своју понуду а затим у истом делу се из неког разлога потпуно нејасно спомиње меница за 
аванс??? Молим појасните и разграничите у документацији шта се доставља уз понуду а шта 
након закључења оквирног споразума. 
 
 ОДГОВОР:  Уз понуду обавезно доставити меницу и менично овлашћење за озбиљност 
понуде, а након закључења оквирног споразума меницу за авансно плаћање ако се захтева 
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аванс, менично овлашћење, као и меницу за добро извршење посла и отклањање недостатака 
у гарантном року за сваки појединачни уговор.  
 
ПИТАЊЕ: У делу 5.11. који се односи на рокове и услове плаћања неведено је да је плаћање 
безусловно одложено у року од 15 дана, а исти рок плаћања од 15 дана наведен је и у обрасцу 
понуде. У моделу оквирног споразума у члану 7. предвиђен је аванс у износу од 25%. 
Потребно је да наручилац усклади конкурсну документацију и дефинише да ли је аванс 
предвиђен или није. 
 
ОДГОВОР:  Авансно плаћање је дозвољено, у износу од 25 %. 
 
 
На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке  2018. 
       

                                      
 
                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                        Слађана Томићевић                                                       

Достављено: 
- портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 
 


