
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-34/2014-12/11 
Датум: 20. мај 2014. године 

Б е о г р а д 
         
 
 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 
број 124/12), Комисија за јавну набавку је припремила 
 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку  
- израда техничке документације за извођење радова  

на адаптацији и санацији објекта у ул. Устаничка бр. 14 у Београду - 
редни број 12/2014 

 
 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 20. 
маја 2014. године у 04:26 и 05:09 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
На који начин попунити обрасце у којима није предвиђено довољно места за све 
чланове групе понуђача или све подизвођаче? Нпр. у Обрасцу понуде и Моделу 
уговора остављено је само по једно место за уписивање података о члановима 
групе понуђача и подизвођачима.   
 

1. Одговор Комисије: 
У овом случају понуђач треба да фотокопира оне странице Конкурсне 
документације на којима се налази део који треба попунити у оном броју 
примерака колико има чланова групе понуђача, односно подизвођача. Нпр. за 
Образац понуде то су странице 40. и 41., а за Модел уговора страница 52. 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
На који начин попунити Пропратни образац у случају подношења заједничке 
понуде? 
 

2. Одговор Комисије: 
У Пропратни образац уписују се само подаци о понуђачу који је носилац посла. 
 



 
3. Питање заинтересованог лица: 

Да ли сви чланови групе понуђача треба да попуне, потпишу и овере образац 6.7 
Изјава о независној понуди и образац 6.8 Изјава понуђача на основу члана 75. став 
2. Закона о јавним набавкама, док остале обрасце и Модел уговора може да попуни, 
потпише и овери само носилац посла? 
 

3. Одговор Комисије: 
Како бисмо избегли све недоумице, навешћемо ко попуњава, потписује и печатом 
оверава сваки образац из дела 6. Конкурсне документације: 
6.1 – само носилац посла; 
6.2 – само носилац посла, при чему фотокопира довољан број страница 40. и 41. и 
уписује податке о свим члановима групе понуђача и подизвођачима; 
6.3 – само носилац посла; 
6.4 – носилац посла и сваки члан групе понуђача за свој списак референци; 
6.5 – овлашћено лице референтног наручиоца (у Конкурсној је на месту потписа 
грешком стављено ''потпис овлашћеног лица понуђача''); 
6.6 – носилац посла и сваки члан групе понуђача за своје особље; 
6.7 – носилац посла, сваки члан групе понуђача и сваки подизвођач; 
6.8 – носилац посла, сваки члан групе понуђача и сваки подизвођач; 
6.9 – само носилац посла; 
6.10 – носилац посла, односно онај члан групе понуђача који ће у име групе дати 
средство финансијског обезбеђења. 
Модел уговора попуњава, потписује и печатом оверава само носилац посла, при 
чему фотокопира довољан број странице 52. и уписује податке о свим члановима 
групе понуђача и подизвођачима. 
 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике – члан 

Предраг Миливојевић, дипломирани правник – заменик члана 
Светлана Марковић, архитекта – члан 

Владимир Винш, дипломирани правник – заменик члана 
Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке – члан 

Јадранка Савић, дипломирани правник – заменик члана 
 

 
 
 
доставити:  
- заинтересованом лицу које је  
тражило додатне информације и појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 


