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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-307/19-015/9 

Датум: 06.05.2019.године 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку бр. ЈН ОП 30/2019 (1.3.4 

у Плану јавних набавки) 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку бр. ЈН 

ОП 30/2019 (1.3.4 у Плану јавних набавки) – Рехабилитација тротоара и платоа са 

поплочавањем у улици Чеде Васовића –десна страна у смеру ка улици Ђуре Ђаковића, ОРН 

45233222  – радови на поплочавању и асфалтирању површина, доставило је наручиоцу дана 

01.05.2019.године у 09,43 часова писани захтев путем mail-a (дан када наручилац не ради због 

државног празника), за појашњењем конкурсне документације, којим се тражи одговор на следеће 

питање: 

ПИТАЊЕ: 

У прописаном року тражимо од вас додатно појашњење за горе поменуту јавну набавку  

На обрасцу бр 18. МОДЕЛ УГОВОРА наведена су 4 понуђача у случају подношења заједничке понуде а 

потписника има 3 чланова понуђача на страни 91 . Ако постоје 4 понуђача који подносе заједничку понуду 

где се потписује четврти члан понуђача на страни 91 ? 

 

 У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац даје следећи: 

 

ОДГОВОР: 

1. На страни 30. конкурсне документације  наведено је да  овлашћено лице понуђача који 

наступа самостално или са подизвођачима, односно овлашћено лице члана групе понуђача, 

дужно је да попуни модел уговора и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе 

модела уговора. 

Из наведеног се може закључити да у случају подношења заједничке понуде уговор 

потписује овлашћено лице члана групе понуђача, а да у моделу уговора само морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. Уколико се понуђач 

определи да модел уговора потпишу сви чланови групе понуђача, четврти члан групе 

понуђача ће се потписати испод трећег члана групе у празном пољу без цртице. 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници www.pozarevac.rs.  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

http://www.pozarevac.rs/

