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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 31/2018 
Број:404-31-860/2018-IIIı-7 
Датум: 11.07.2018. 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: 404-31-860/2018-IIIı-7 
 

Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 31/2018 – 
Реконструкција дела локалног пута Л-15 пут Градилиште – Трбушница – Гучево 

 
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: У одељку Технички капацитет -предвиђено је да понуђач мора да располаже и 
са: - „ровокопач -точкаш ком 4“ 
Да ли овај услов испуњава доказивање поседовања 4 багера точкаша или 4 комбиноване 
радне машине које врше и ову функцију или може комбинација и багера и комбинованих 
радних машина? 
 
ОДГОВОР:   
За технички капацитет, односно техничку опрему, дозвољено је да понуђач уколико не 
поседује наведену опрему испуњеност услова може доказати на основу закупа или лизинга, 
где ће доставити уговор о закупу/лизингу са захтеваним прилогом из конкурсне 
документације. 
 
ПИТАЊЕ: У одељку Пословни капацитет-предвиђено је да су понуђачи дужни да докажу у 
претходне три године да су извели радове на изградњи и/или реконструкцији и /или 
рехабилитацији и /или санацији саобраћајница у износу од минимум 50.000.000,00 динара 
без пдв-а, од чега је извео најмање 1 посао у минималном износу од 30.000.000,00 динара без 
пдв-а. Да ли понуђачи могу да доставе и доказе за изведене радове на појачаном одржавању 
и периодичном одржавању? 
 
ОДГОВОР:  Пословни капацитет се доказује у складу са наведеним условима у конкурсној 
документацији, а што је у складу са чланом 69. и 79. Закона о јавним путевима („Службени 
гласник РС“, број 4/2018). 
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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 


