
Број: 2909/1-1 
Датум: 09.12.2015. 
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 
08.12.2015. године, у складу са Чланом 20. Став 2. и 6. којим Заинтересовано лице 
захтева додатно објашњења са примедбом и одговор на следеће питање; 

 

Достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке: 
1. Извод из Питања: 
 

''... Vezano za Javnu nabavku br 29/2015 postavljamo sledece pitanje i primedbu Molim da pojasnite 
tj.odgovorite,kakva se sedista –fotelje tacno traze? U obrascu br.2 na strani 21 u tehnickoj specifikaciji,stoji 
„Podkonstrukcija  fotelje je metalna na jednom osloncu ...“, a u predracunu i opisu radova na strani 23 JN , 
stoji „podkonstrukcija fotelje je metalna na jedan ili dva oslonca...“ Molim da popravite tehnicku 
specifikaciju , jer je normalno da bude na dva oslonca ukoliko trazite da prva i zadnja stolica u redu ima 
bocno zatvaranje do podnozja,odnosno spustena stranica rukonaslona do poda ...? '' 
 
Одговор на питање уважавајући примедбе: 
Подконструкција  фотеље је метална на једном ослонцу, у предрачуну на страни 23 од 29 
конкурсне документације (Образац бр.3) уважавајући вашу примедбу биће исправљена 
сентенца и гласиће „подконструкција фотеље је метална на једном ослонцу ..“  
Прва и последња столица у реду неће имати бочно затварање до подножја, односно 
спуштену страницу до пода. Комисија је у свом накнадном раду извршила измену а на 
основу наведеног извршиће се благовремена измена конкурсне документације, такође биће 
измењено и у делу техничке спецификације на страни 21 од 29 ( Образац бр.2) као и у 
предрачуну на страни 23 од 29 (Образац бр.3). 
 
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 
 

 


