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 БРОЈ:404-273/2015 ДАТУМ: 09.11.2015. год 

 
                  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.4 

 Конкурсне документације за  

јавну набавку услуга - директан приступ интернету 

 

ЈНОП 44/2015 

 
 Путем мејла Наручилац је дана 06.11.2015. године примио захтев од 

заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне 

документације за јавну набавку услуга - директан приступ интернету, у оквиру којег је 

постављено следеће питање: 

 „Молимо за појашњење у вези са начином потписивања „Обрасца о увиду на лицу места“ 

који је потребно доставити у оквиру понуде, односно, да ли наведени образац потписује 

представник понуђача који је извршио обилазак локације наручиоца или лице које 

отписује остале обрасце из конкурсне документације који се достављају у оквиру 

понуде“. 

 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр:124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку сачинила је дана 

09.11.2015. године Додатне информације/појашњења бр.4 конкурсне документације и 

дала следећи одговор на постављено питање: 

 

Образац VI/10 - ОБРАЗАЦ О УВИДУ НА ЛИЦУ МЕСТА може да потпише било представник 

понуђача, односно лице које је у име понуђача извршило увид, било овлашћено лице 

понуђача које потписује и остале обрасце из конкурсне документације који се достављају 

уз понуду. У оба случаја, дакле без обзира да ли је образац потписало лице које је у име 

понуђача извршило увид или овлашћено лице понуђача које потписује и остале обрасце 

из конкурсне документације, образац мора да буде оверен печатом понуђача, и потписан 

од стране представника наручиоца. 

 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се  

објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца - 

www.uprava.vojvodina.gov.rs 
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