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Наш знак: 639/3-5 
ЈНОП 116/2019     Пожаревац, 8. мај 2019. године  
 

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 поступку јавне набавке која је расписане на основу донете Одлуке о покретању jaвне 
набавке број 639 од 6.3.2019. године и Позива у поступку за достављање понуда 639/3 
од 25.3.2019. године, објављеног дана 25.3.2019. године, објављеног Обавештења о 
померању рока за достављање понуда од 30.4.2019. године и Имењене и објављене 
Конкурсне документације од 3.5.2019. године,  у складу са Чланом 55. Закона и 
измењене конкурсне документације, достављамо Вам у вези предметне јавне набавке: 
 

Предмет:  Обавештење, додатне информације, на достављена питања ЈНОП 116/2019 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне 
набавке;  НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОЈЕКТОРА И АУДИО ОПРЕМЕ 
ОРН: 32350000 Делови аудио и видео опреме 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне 
набавке, доставило је Наручиоцу писани захтев дана 8.5.2019. године, електронском 
поштом, заведен од стране Наручиоца под бројем 1272  дана 8.5.2019. године, којим 
Заинтересовано лице захтева додатна објашњења и одговоре. 
 
1.       Naručilac je, saglasno prethodnim pitanjima i odgovorima, odnosno datim pojašnjenjima kao i 
najavi izmene konkursne dokumentacije izvršio i objavio „Izmenjenu konkursnu dokumentaciju“. Pri 
tome je Naručilac objavio kompletno izmenjenu dokumentaciju uključujući i obrasce kod kojih nije 
bilo suštinskih / sadržajnih izmena osim izmene na dnu strane (u fus-noti) gde se umesto: 
 „Центар за културу - Пожаревац Конкурсна документација у отвореном поступку 
-          број 116/2019; Набавка и уградња пројектора и аудио опреме” 
 nalazi tekst: 
 “Центар за културу - Пожаревац Измењена Конкурсна документација у отвореном поступку 
број 116/2019; Набавка и уградња пројектора и аудио опреме” 
 S druge strane, imajući u vidu vreme proteklo od objavljivanja inicijalne verzije konkursne 
dokumentacije, njenu ozbiljnost i zahtevnost kao zainteresovani ponuđač smo, zarad blagovremensti 
već pribavili određenu dokumentaciju, pogotovo onu koja se overava od trećih lica (kao npr. potvrde o 
izvršenim referentnim / zaključenim poslovima i dr.). Ova dokumentacija je već pribavljena na 
obrascima iz prethodne, inicijalno objavljene konkursne dokumentacije, na obrascima koja u 
„Izmenjenoj dokumentaciji“ imaju identičan sadržaj osim pomenute razlike u delu fus-note. 
 Imajući navedeno u vidu molimo Naručioca da potvrdi kao prihvatljive obrasce iz inicijalne 
konkursne dokumentacije i to one koji se svojim suštinskim sadržajem nisu menjani u „Izmenjenoj 
dokumentaciji“ i to obrasci 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13 i 15. 
Одговор и појашњење: 
Након разматрања приспелог захтева и навода из претходног Наручилац, 
потврђује и прихвата сугестију о раније прибављеним доказима на обрасцима 
сачињеним од стране Наручиоца, односно првобитно објављене верзије 
Конкурсне документације за обрасце  
 



 
 
 
прибављене до датума 3.5.2019. године, када је објављена Измењена конкурсна 
документација предметне набавке. Прихватљиво је доставити доказе првобитно 
објављене конкурсне документације уколико је садржај идентичан, снабдевен 
потписом и овером од стране одговорног лица. 
  

 2.       U okviru Izmenjene Konkursne dokumentacije, u okviru obrasca 12 navodi se “Izjava 
odgovornog izvođača – U slučaju potpisivanja Ugovora sa Ponuđačem“. 
Molimo za sledeća pojašnjenja: 
-          da li se i ovaj obrazac prilaže kao sastavni deo ponude, overen i potpisan od strane Odgovornog 
Izvođača.  
-          Imajući u vidu da ovaj dokument potpisuje Odgovorni izvođač a ne Ovlašćeno lice Ponuđača 
smatramo da se kao pečat za overu na mestu označenom sa „M.P.“ koristi lični pečat Odgovornog 
izvođača a ne pečat Ponuđača. Ovo je saglasno pravilima o upotrebi pečata gde se pečat može koristiti 
samo uz potpis Ovlašćenih lica što Odgovorni izvođač nije (njega imenuje Odgovorno lice Ponuđača, 
on overava tehničku dokumentaciju a opštu dokumentaciju overava Ovlašćeno lice Ponuđača) pa Vas 
molim za pojašnjenje odnosno potvrdu našeg stava da se ovaj obrazac overava ličnim pečatom 
Odgovornog izvođača. U slučaju da smatrate da na ovom obrascu treba da stoji pečat Ponuđača 
molimo da odobrite da obrazac, osim Odgovornog izvođača svojim potpisom overi i Ovlašćeno lice 
Ponuđača. 
Одговор и појашњење: 
Да, захтевани Образац се доставља са захтеваним садржајем као доказима 
важеће лиценце. 
Наведени образац се оверава важећим печатом одговорног извођача, лица које 
ће бити ангажовано у предметној набавци у складу са струком и обимом 
предметне набавке и издате важеће лиценце од стране Инжењерске коморе РС. 
 
На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће 
заинтересованог лица, појашњење постаје саставни део измењене конкурсне 
документације која је објављена са измењеним роком за достављање понуда. 
 
Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.  


