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

Број: 05/09-600/6ј 
Дана: 25.07.2019. године 
 

 
 
На основу чл. 63 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-ОС 05/2019 

за јавну набавку добара -  прехрамбени производи 
 
I. Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутио је дана 24.07.2019. 
године (среда) у 12.52 часова е-маила Захтев за појашњење конкурсне документације.  
 
Наручилац сходно року од три дана од дана пријема захтева, одговор објављује на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници www.scns.rs. 
 
Питање бр. 1: 
 
"На страни 11/177 конкурсне документације који се односи на доказивање техничке опреме 
стоји:  
„за партије 1,2,3,4,5,8,9,10,13 и 16 - да понуђач у моменту подношења понуде поседује-
користи минимум једно возило са расхладним уређајем. 
 
а) Уговор о закупу или лизингу возила-достављају само понуђачи који нису власници 
возила, 
б) фотокопија/е важеће/их очитане саобраћајне/их дозвола, 
ц) потврда/уверење МУП-а да је возило са расхладним уређајем или уверење/потврду издату 
од организација које се баве регистрацијом и техничким прегледом возила.“ 
 
Наше питање гласи: Да ли можемо доставити атест (уверење о испитивању возила), издато 
од стране Агенције за безбедност саобраћаја, а на основу испитивања Машинског факултета 
у Београду – лабораторија ЦИАХ, којим се доказује да је предметно возило са расхладним 
уређајем – хладњача, као валидан доказ за доказивање техничке опреме? 
 
Колико је нама познато институције наведене у конкурсној документацији (МУП и 
организације које се баве регистрацијом и техничким прегледом возила) не издају оваква 
уверења." 
 
Одговор на питање бр. 1:  
 
Понуђач може да достави атест (уверење о испитивању возила), који је издат од стране 
Агенције за безбедност саобраћаја, а на основу испитивања Машинског факултета у 
Београду – лабораторија ЦИАХ, из ког се види да је возило са расхладним уређајем-
хладњача. 
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II. Рок за подношење понуда се не 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 02.08.2019. године до 08,00 часова. 
 
 
 

III. Контакт особа: Драгана Кнежевић, дипл.правник, 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.  


