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Установа студентског стандарда 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД 
Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 

Број: 05/09-233/5a 
Дана: 22.03.2019. године 
 

 
 
На основу чл. 63 ст. 2 и ст. 3 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог закона 
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) именована Комисија наручиоца 
Установе студентског стандарда Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе 
Милошевића бр. 4 (у даљем тексту: Наручилац) упућује 
 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
у поступку јавне набавке бр. ЈН 01/2019 

за јавну набавкa услуга текућег одржавања објеката 
 
I. Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутио је дана 20.03.2019. 
године путем е-маила, у 13:45 часова Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације са следећим питањима: 
 
Питања:  
 
1. "С обзиром на објекте на којима ће се извршавати услуге (дате у Конкурсној 
документацији) а који нису искључиво стамбено-пословни, молимо Вас да проширите листу 
референтних објеката и осим пословних омогућите достављање референци и за остале 
нестамбене објекте, према категоризацији датој у Правилнику о класификацији објеката (а 
који по захтевности спадају у захтевне објекте по садржају техничке документације), у 
складу са ставовима и решењима Републичке комисије. 
 
2. Зашто је потребно да је Понуђач извршавао услуге текућег одржавања на објектима чија 
укупна површина износи мин 60.000 м2 ПО НАРУЧИОЦУ ИЛИ КОРИСНИКУ ИЛИ 
ИНВЕСТИТОРУ?! 
Ако Понуђач извршава услуге текућег одржавања на објектима код ВИШЕ НАРУЧИЛАЦА, 
који збирно дају тражену цифру, зар не испуњава захтевани услов? 
 
Уколико смо нпр. предметне радове изводили са 6 наручилаца од по 10.000м2 не значи да 
тиме не доказујемо да је наш пословни капацитет довољно референтан да бисмо задовољили 
потребе Вас као наручиоца и квалитетно извршили радове који су предмет ове јавне 
набавке. 
 
3.  Зашто Наручилац захтева толико квадратуру над којом се извршавају радови предметне 
набавке? 
Сматрамо да Наручилац постављањем оваквих услова ограничава конкуренцију, 
дискриминише понуђаче и фаворизује одређеног понуђача, што је супротно одредбама и 
основним начелима Закона о јавним набавкама! 
 
Овим путем указујемо Наручиоцу на недостатке у конкурсној документацији и молимо да 
измени услове у складу са нашим указивањем, како не бисмо морали да подносимо Захтев за 
заштиту права." 
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Одговори:  
 
1. Наручилац ће прихватити референце које се тичу само текућег (редовног) одржавања 
објеката због природе предмета набавке, али не и које се односе на реконструкцију, 
доградњу, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање по Закону о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013-одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).  
 
Текуће одржавање објеката Наручиоца се врши на захтев Наручиоца сукцесивно у току 
трајања уговора у наведеним роковима. 
 
Према Правилнику о класификацији објеката ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015) Наручилац ће 
прихватити референце за следеће објекте: 
 

 Стамбене зграде  и то: 
o Стамбене зграде са три или више станова, 
o Зграде за становање заједница. 

 
 Нестамбене зграде и то: 
o Хотели и мотели, 
o Ресторани, барови и сличне угоститељске зграде, 
o Пословне зграде. 

 
 Цевоводи, комуникациони и електрични водови и то: 
o Tрансформаторске станице и подстанице. 

 
2. Наручилац је констатовао да је приликом израде конкурсне докуменатације дошло до 
погрешног формулисања додатног услова, а на чију неправилност је заинтересовани 
понуђач указао, те с тим у вези ћемо извршити измену конкурсне документације. 
 
II. Рок за подношење понуда се продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  
 
 

Рок за подношење понуда је 01.04.2019. године до 08,00 часова. 
 

 
III. Контакт особа: Адриана Бањанин, службеник за јавне набавке, факс. 021/458-926, e-mail: 
javne.nabavke@scns.rs, сваког радног дана од понедељка до петка у периоду од 07.00 до 14.00 
часова. 
 
IV. Ово појашњење чини саставни део конкурсне документације.   


