
Број: 2909/1-2 
Датум: 15.12.2015. 
Место: Пожаревац 
 

У складу са чланом 63. став 3, Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 
124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника 
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: 
Правилник), у вези предметне јавне набавке која је расписана на основу Одлуке о 
покретању jaвне набавке у отвореном поступку, број 2909 од 10.11.2015. године.Решења о 
именовању комисије за јавну набавку од 10.11.2015. године број 2910 у складу са Чланом 
54. Закона. Позива за достављање понуда 2909/1 од 17.11.2015. године , објављен у складу 
са чланом 57. Закона дана 17.11.2015. године, на Порталу УЈН и сајту Наручиоца. 
 

Предмет:  Додатне информације, појашњење на достављено питање ЈНОП 29/2015 
 

НАБАВКА И УГРАДЊА НОВИХ ПОЗОРИШНИХ СЕДИШТА - ВЕЛИКА САЛА 
ОРН: 39111200 Позоришна седишта 
- Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку у 

отвореном поступку, доставио је Наручиоцу писани захтев електронским путем дана 
14.12.2015. године, у складу са Чланом 20. Став 2. и 6. којим Заинтересовано лице 
захтева додатно објашњења на следеће питање; 

 

Достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке: 
1. Извод из Питања: 
''... Molimo vas da nam pojasnite: Уколико се Понуђач изјасни о одређеној висини аванса, приликом 
навођења услова и начина плаћања, потребно је да достави писмо о намерама пословне банке која 
има намеру да изда гаранцију за авансна средства, као и да потпише Изјаву да ће благовремено по 
закључењу уговора издати наручиоцу БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ у висини од 110% од авансних 
средстава са трајањем најмање онолико колико траје рок за испуњење обавеза понуђачу, која је 
предмет обезбеђења. Услучају договореног авансног плаћања Наручилац не може да исплати 
ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења (банкараска 
гаранција) за повраћај авансног плаћања. 
Nije nam jasno vezano za avans - 110% - Molimo vas da nam pojasnite praktično šta to znači....? '' 
 

Одговор на питање уважавајући примедбе: 
На основу достављеног захтева а на основу конкурсне документације у предметној јавној 
набавци нарочито истичемо да у Упутство за сачињавање понуда на страни 10-17 од 43 
конкурсне документације у поднаслову Финансијско обезбеђење страна 13 од 43  дато 
појашњење у случају када Понуђач захтева аванс не већи од 30% што је директно у вези са 
Обрасцем бр.4 конкурсне документације страна 28 од 43 где понуђач исказује вредност 
тражених авансних средстава са и без ПДВ-а. 
Дакле практично појашњење гласи; Захтевана и тражена авансна средства предвиђају 
наведени износ не већи од 30% са исказаним и обрачунатим ПДВ-ом. Понуђач је дужан да 
достави писмо о намерама пословне банке која има намеру да изда гаранцију средстава 
која су исказана у зависности од предметне понуде.     
 

Захтев заинтересованог лица достављен је у предвиђеном року. Допуна и измена по овом 
захтеву биће без одлагања објављена на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет 
страни Наручиоца. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ'' 

ПОЖАРЕВАЦ 
 


