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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 23/2018 
Број:404-23-517/2018-IIIı-7 
Датум: 04.05.2018. 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-7 
 
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:  
Тачка 4.2 -Потенцијални понуђач упућује молбу наручиоцу да прецизира степен стручне 
спреме и стеченог звања радника са захтеваном лиценцом, као и за два радника електро 
струке, да ли је у питању III или IV степен стручне спреме радника? 
 
ОДГОВОР:   
Што се тиће лиценце бр. 450 оговорни извођач радова, у питању је дипл.инжењер, 
а за два раника електро стуке прихватљив је и III и IV степен стручне спреме радника 
електро струке. 

ПИТАЊЕ:  
Тачка 4.2 Да понуђач мора да 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 три године, да ли је услов у 
логичној вези са постављеним додатним условом 
 
ОДГОВОР:   
Суштина услова захтеваних конкурсном документацијом јесте пренос и размена података 
путем безичне мреже “Лора” између сервера и сваке појединачне лампе, односно уграђене 
светиљке. Уграђени софтвер мора да обезбеди визуелизацију комплетне мреже паметних 
лампи да омогући надзор и праћење рада свих лампи, да омогући појединачну контролу и 
управљање лампи што захтева специфична знања, искуство и вештине задате јавним 
конкурсом. 
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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 
 


