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ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА ОД 31.12.2018. ГОД., 
ПОСТАВЉЕНО У ДРУГОЈ ФАЗИ-ФАЗИ ДИЈАЛОГА, У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДОБРА, БР. ЈН 16/17 – „НАБАВКА ОПРЕМЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УСПОСТАВЉАЊЕ 

СИСТЕМА ЗА АДАПТИБИЛНО УПРАВЉАЊЕ СВЕТЛОСНОМ САОБРАЋАЈНОМ 
СИГНАЛИЗАЦИЈОМ У БЕОГРАДУ – ПРВА ФАЗА“ 

 
 
1. Питање заинтересованог лица: 
Обрасцем 4 чланови групе кандидата овлашћују једног од њих да у њихово име и за њихов 
рачун може поднети пријаву, те попунити и оверити поједине обрасце, а како је то 
одређено Упутством. Додатно, овај Образац 4 садржи и изјаву којом се члан групе 
кандидата обавезује под материјалном и моралном одговорношћу да ће, учествовати у 
даљем току поступка ове јавне набавке у складу са законом и да ће, по потреби закључити 
и Споразум о подношењу заједничке понуде, у складу са законом. 
 
Молимо Вас да потврдите наше разумевање да се овом изјавом не преузима обавеза да се 
поднесе коначна обавезујућа понуда у смислу члана 37 ст. 15 Закона о јавним набавкама, 
већ само обавеза да у случају подношења такве понуде, иста буде заједничка понуда свих 
кандидата који учествују у овој фази поступка – фази дијалога који ће у том случају и 
закључити и Споразум о подношењу заједничке понуде. 
 
Одговор наручиоца: 
Сврха Обрасца 4, у другој фази-фази дијалога, у поступку јавне набавке која се спроводи у 
форми конкурентног дијалога јесте да замени Споразум о подношењу заједничке понуде. С 
обзиром да је, у складу са чл. 81, став 4 Закона о јавним набавкама, Споразум о подношењу 
заједничке понуде саставни део заједничке понуде, а да се у другој фази-фази дијалога не 
подноси понуда, већ се кандидат позива да поднесе коначну понуду након окончања фазе 
дијалога, Наручилац је Обрасцем 4 омогућио члановима групе у заједничкој пријави да 
овласте једног од чланова групе да у име и за рачун осталих чланова групе кандидата 
поднесе пријаву за учешће у другој фази-фази дијалога и да попуни, потпише и овери све 
обрасце у пријави које не морају да потписују и оверавају сви чланови групе у заједничкој 
пријави.  
 
Потписивањем и оверавањем Обрасца 4, чланови групе у заједничкој пријави не обавезују 
се да поднесу коначну обавезујућу понуду у смислу члана 37 ст. 15 Закона о јавним 
набавкама, што се може утврдити и увидом у садржину Обрасца 4.  
 
2. Питање заинтересованог лица: 
Обрасцем 2 кандидат или члан групе кандидата именује овлашћена лица за учешће у 
дијалогу, док обрасцем 3 та лица преузимају обавезу о чувању пословне тајне. Имајући у 
виду сезону празника, те чињеницу да је одређен број намераваних овлашћених лица за 
учешће у дијалогу одсутан услед коришћења годишњег одмора, да ли је могуће по 
подношењу пријаве, а пре или током трајња дијалога допунити списак овлашћених лица на 
начин што би се додатно лице именовало као овлашћено у складу са обрасцем 2, а које би 
потписало Изјаву из обрасца 3 по таквом именовању?  
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Одговор наручиоца: 
Наручиоцу је прихватљиво да се за овлашћена лица кандидата за учешће у дијалогу, која 
су наведена у Обрасцу 2 – Списак овлашћених лица кандидата за вођење дијалога, а која 
из разлога наведених у вашем питању, до истека рока за подношење пријаве за учешће у 
другој фази-фази дијалога, нису могла потписати Образац 3 – Изјава овлашћених лица 
кандидата за вођење дијалога о чувању пословне тајне, ова изјава достави накнадно. 
Потписану изјаву (Образац 3), овлашћено лице кандидата за вођење дијалога мора 
доставити најкасније до првог састанка на којем ово лице узима учешће у вођењу дијалога. 
 
3. Питање заинтересованог лица: 
На више места је дато упутство да кандидат потписује и печатом оверава обрасце или 
изјаве, односно да исте заводи. Да ли је нужно да обрасци и изјаве буду оверене печатом 
односно заведене од стране кандидата – иностраног привредног друштва, конкретно из 
Немачке и Аустрије, уколико овера печатом односно завођење није нужно за пуноважност 
правног посла сходно прописима матичне државе тог кандидата? 
 
Одговор наручиоца: 
Наручиоцу је прихватљиво достављање образаца који су попуњени и оверени у складу са 
прописима матичне државе кандидата. 
 
4. Питање заинтересованог лица: 
Молимо Вас да потврдите да је за Вас као Наручиоца прихватљиво да Кандидат достави 
тендерске обрасце тражене конкурсном документацијом у неовереним копијама, а да 
оригинале предатих тендерских образаца из пријаве достави до дана почетка дијалога. 
 
Одговор наручиоца: 
Наручиоцу је прихватљиво достављање образаца из конкурсне документације у 
неовереним копијама, с тим што све стране конкурсне документације и обрасци које 
потписује носилац посла из заједничке пријаве, морају бити потписани и оверени од стране 
носиоца посла из заједничке пријаве. Уколико је носилац посла домаће привредно друштво, 
потписивање и овера се врши у складу са упутством из конкурсне документације, а уколико 
се ради о иностраном привредном друштву, Наручиоцу је прихватљиво да се потписивање 
и овера врши у складу са прописима матичне државе носиоца посла.  
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
  


