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

Број: 05/09-734/5а 
Дана: 11.12.2020. 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 12/2020 
за јавну набавку услугa осигурања имовине и запослених у Установи 

 
 
I. Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутио је дана 08.12.2020. 
године (уторак) у 16.24 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 циљу израде понуде за јавну набавку ЈН 12/2020 – Набавка услуга осигурања имовине и 
запослених у Установи, молим вас да доставите додатне информације: 
 
    * Податак о носивости за приколице, 
    * Број и износ исплаћених штета у последње три године по врстама осигурања која су 
предмет набавке. 
 
Одговор:  
 
1. Податак о носивости за приколице је дат у Обрасцу бр. 10 Техничке спецификације на 
страни 49 од 56 конкурсне документације тачка 11. Аутокаско осигурање позиција 13., као и 
на страни 50 од 56 конкурсне документације тачка 12.  Аутоодговорност - премија се исказује 
по тарифним групама без приказивања припадајућег бонуса и малуса позиција В) 
Прикључна возила - тарифна група 7 где је назначена носивост приколице је 750 кг. 
 
 
2. Наручилац број и износ исплаћених штета у последње три године по врстама осигурања 
није у могућности да да јер не располаже тим податцима. Како би добили одговор на ово 
питање обратили смо се досадашњем осигуравачу до којег смо добили одговор да нису у 
могућности нити у обавези да нам дају тражене податке. Наручилац сматра да су подаци 
који су обухваћени конкурсном документацијом за предметну јавну набавку довољни како 
би понуђачи на основу истих могли сачинити одговарајућу и прихватљиву понуду. 
 
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).  
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Рок за подношење понуда је 22.12.2020. 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.  


