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Број: 404-33/2013 

Дана:18.фебруар 2013.године 

 
Додатне информације/појашњења бр.2 у вези Конкурсне 

документације за јавну набавку услуга – продужење лиценци за 

антивирусни програм и услуге одржавања програма, обликоване у 

више посебних истоврсних целина (партија) и то за ПАРТИЈЕ: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 и 8 (ЈНОП 2/2013) 

 

 Путем mail-a Наручилац је дана 18.02.2013.године примио захтев од 

потенцијалног понуђача којим се траже додатне информације/појашњења у 

вези конкурсне документације за јавну набавку услуга – продужење лиценци 

за антивирусни програм и услуге одржавања програма, обликоване у више 

посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 8, у оквиру којег је  

постављено следеће питање: 

 

Питање: 

Обраћамо Вам се поводом додатних разјашњења за Јавну набавку број ЈНОП 

2/2013 по партијама. 

На страни 24. конкурсне документације наведено је да се доставља оверен 

образац ОП - овера потписа лица за заступање, док се у обрасцу за оцену 

испуњености услова, страна 22. конкурсне документације, тачка 13., наводи 

да се доставља фотокопија обрасца ОП. 

Молимо Вас да нам одговорите да ли је потребно доставити оверену копију 

обрасца ОП или довољно доставити фотокопију истог? 
 

На основу члана 32. став 3., а сходно члану 31. став 1. Закона о јавним 

набавкама Комисија за јавну набавку сачинила је додатна појашњења. 

 

Одговор: 

Потребно је доставити фотокопију обрасца ОП - овера потписа лица 

овлашћеног за заступање. Није потребно да фотокопија обрасца ОП буде 

оверена пред надлежним органом. 

У вези са тим, Комисија за јавну набавку је 18.02.2013. године сачинила и 

Измене и допуне конкурсне документације за свих 8 партија. 

 

Ова информација, сходно члану 32. став 3. Закона о јавним набавкама, 

истовремено се доставља свим другим лицима која су примила Конкурсну 
документацију и обављује на web-сајту Управе за заједничке послове 

покрајинских органа, линк јавне набавке. 

 
            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

                                                              с.р. Наташа Нађ 


