
Страна 1 од 3 

 

 

 

 

 

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

Број: 05/09-1244/5а 
Дана: 09.12.2019. године  

 
На основу чл. 63 ст. 1 и ст. 5 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог закона 
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Установа студентског стандарда 
Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 (у даљем тексту: 
Наручилац) упућује 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку услуга  

Редни број набавке: ЈНМВ 24/2019 
набавка услуга -  услуге фиксне телефоније 

 
I. Заинтересовани понуђач je дана 06.12.2019. године у 13:56 часова путем електронске поште 
упутиo питања, на основу питања врши се измена ОБАВЕЗНИ услова и начина доказивања 
истог на страни 19 од 40 конкурсне документације, Члан 75. Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ,  
на следећи начин: 
 
Питање: 

1. Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у моменту потписивања 
Уговора достави Наручиоцу: Бланко соло меницу за добро извршење посла, регистровану у 
Регистру Народне банке Србије, потписану од стране лица овлашћеног за заступање 
Понуђача, у износу од 10% од процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а односно 
110.000,00 динара, за добро и квалитетно извршење предмета јавне набавке.  

С обзиром да је процењена вредност 900.000,00 динара без ПДВ-а, 10% од процењене 
вредности јавне набавке без ПДВ-а никако не може бити 110.000,00 динара, већ 90.000,00 
динара без ПДВ-а. Сугеришемо наручиоцу измену у том смислу. 

 Одговор: 

Меница се доставња на износ 90.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

2. На страни 20 КД утврђена је обавеза понуђача да као обавезну садржину понуде доставе 
фотокопију документа, односно важеће лиценце за јавну фиксну телекомуникациону мрежу 
коју издаје Републичка агенција за електронске комуникације - РАТЕЛ. Према важећем 
Закону о електронским комуникацијама, оператори пружају услуге електронских 
комуникација на основу уписа у Евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и 
услуга, што се доказује  потврдом РАТЕЛ-а о упису понуђача у евиденцију оператора јавних 
комуникационих мрежа и услуга, док се лиценце и одобрења, у смислу појединачних дозвола 
више не издају. Лиценце за фиксну телефонију које је РАТЕЛ раније издао по основу 
претходно важећег Закона о телекомуникацијама важе до датума до ког су издате (и махом 
су истекле будући да су издаване на период од 10 година), након чега ти оператори 
настављају да пружају услуге по основу напред наведеног уписа у Евиденцију оператора 
јавних комуникационих мрежа и услуга.  



Имајући у виду све наведено, молимо вас да потврдите да се  као доказ испуњености 
предметног услова може доставити фотокопија потврде Регулаторне агенције за електронске 
комуникације и поштанске услуге о упису у Евиденцију оператора јавних комуникационих 
мрежа и услуга.  

Одговор: 

Уместо наведеног: 

Члан 75. Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач мора да докаже да испуњава Законом прописане услове и то: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре;  
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;  
4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, (чл. 75. ст. 1. тач. 5 Закона) односно да поседује важећу Лиценцу за јавну фиксну 
телекомуникациону мрежу коју издаје Републичка агенција за електронске комуникације - 
РАТЕЛ; 
5) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 
Закона). 

Треба да стоји: 

Члан 75. Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач мора да докаже да испуњава Законом прописане услове и то: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре;  
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;  
4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, (чл. 75. ст. 1. тач. 5 Закона) односно према Закону о електронским комуникацијама, 
оператори пружају услуге електронских комуникација на основу уписа у Евиденцију 
оператора јавних комуникационих мрежа и услуга. 
5) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 
Закона). 
 



Страна 3 од 3 

Услов под тачком 4. се доказује фотокопијом потврде Регулаторне агенције за електронске 
комуникације и поштанске услуге о упису у Евиденцију оператора јавних комуникационих 
мрежа и услуга. 
 
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 16.12.2019. године до 08,00 часова. 
 
 
III. Контакт особа: Жељка Вретунић, javne.nabavke@scns.rs. 
 
 
IV. Ова измена чини саставни део конкурсне документације.  

 


