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

Број: 05/09-725/5в 
Дана: 02.08.2019. 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 отвореном поступку јавне набавке ЈН-ОС бр. 10/2019 
набавкa добара - резервни делови, потрошни материјал, прибор и опрема за техничко 

одржавање 
 

 
I. Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутио је дана 01.08.2019. 
године (четвртак) у 14.53 часова, путем е-маила Захтев за појашњењем 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. 
 
1. Питање: 
 
"У појашњењу конкурсне документације бр.05/09-725/5а од 31.07.2019. а у вези са захтевом за 
додатно појашњење конкурсне документације за ЈН-ОС бр.10/2019, упућеног 30.07.2019., 
којим сте одбили да продужите рок за подношење понуда за ЈН-ОС бр. 10/2019 уз 
образложење да сте 19.04.2019. објавили Претходно обавештење на Порталу јавних набавки 
и позивате се на члан 95 став 2 тачка 2 ЗЈН који се односи на набавке мале вредности а ЈН-
ОС бр.10/2019 није набавка мале вредности тако да постоје елементи за подношење Захтева 
за заштиту права понуђача (важи члан 95 став 2 тачка 1 ЗЈН-рок је 20 дана). Од дана 
објављивања конкурсне документације на Порталу 24.07.2019. па до истека рока за 
подношење понуда 09.08.2019, (Укупно 15 дана) - 
Друга ствар је практичне природе, на основу Претходног обавештења није могуће извршити 
било какву припрему конкурсне документације, а нарочито обезбеђење средства озбиљности 
понуде (у овом случају банкарске гаранције). 
Трећа ствар,наручиоцу је у интересу да у складу са ЗЈН обезбеди што већу конкурентност а 
самим тим и мањи утрошак буџетских средстава у циљу добијања што повољније понуде." 
 
Одговор:  
 
Наручилац је поступио у скалду са чланом 95. став 2 тачка 2  који гласи: "15 дана од дана 
када је објављен позив за подношење понуда  ако процењена вредност није већа од износа из 
чана 57. овог закона и ако је наручилац објавио претходно обавештење у року од најмање 35 
дана, а највише 12 месеци пре објављивања позива.",  
Како процењена вреднос јавне набавке није већа од износа из члана 57. ЗЈН и кумулативно 
су испуњени сви остали услови везани за горе наведени члан 95. став 2 тачка 2 ЗЈН, 
Наручилац остаје при истом ставу и неће продужавати рок за подношење понуда. 
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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 09.08.2019. године до 08,00 часова. 
 
III. Контакт особа: Жељка Вретунић, 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.  


