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

Број: 05/09-726/5б 
Дана: 24.07.2020. 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) дана 24.07.2020. године упућује 
 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку услуга  

Редни број набавке: ЈНМВ 09/2020 
Набавка добара -  канцеларијски материјал 

 
 
I. Заинтересовани понуђачи су дана 22.07.2020. године у 11:04 часова и 22.07.2020. у 
11.59. путем електронске поште упутили питања: 
 
1. Питање: 
 
"ЗЈН омогућава наручиоцу да у складу са чланом 76. предвиди низ додатних услова али 
сви они треба да буду у вези са предметном набавком. 
 
Конкурсном документацијом ни на који начин није предвиђено преузимање 
истрошених тонера касета, па је захтев да понуђач поседује дозволу за скупљање и 
транспорт неопасног и опасног отпада непримерен предмету ове набавке. Чак и да 
постоји захтев за преузимање истошених касета поменути додатни услов је непримерен 
у делу који се односи на опасан отпад обзиром да нема опасног отпада јер су истрошене 
касете категорисане као неопасан отпад. 
 
Из свега произилази да сте у обавези да конкурсну документацију ускладите  са 
наведеним" 
 

Питање 2. 

"У КД предметне набавке наводите: 

д)  да Понуђач има важећу дозволу за сакупљање и транспорт неопасног и опасног 
отпада на територији Републике Србије.  (односе се само на партију бр. 2). 

Молимо Вас да појасните у каквој су вези тонер касете које се класификују као 
неопасни отпад у вези са дозволом за опасни отпад." 
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Одговор на питање бр. 1 и 2:  

 
Наручилац мења конкурсну документацију на следећи начин: 
 
1. Уместо како је наведено у Прилогу 3. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75 и 76 зјн и упутство како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у 
поступку јавне набавке  на страни бр. 18/65  конкурсне документације :   
 
д) да Понуђач има важећу дозволу за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада 
на територији Републике Србије.  (односе се само на партију бр. 2). 
 
исправно је и треба да стоји: 
 
 
д) да Понуђач има Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт 
неопасног отпада. 
 
Доказ: Фотокопија решења. 
 
2. Уместо како је наведено у Прилогу 2. Упутство понуђачима како да сачине понуду под 
тачком 12. МЕСТО ИСПОРУКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  
 
Место испоруке: ФЦО магацин Наручиоца на адреси Др Симе Милошевића бр. 10. 
 
исправно је и треба да стоји: 
 
Место испоруке: ФЦО магацин Наручиоца на адреси Др Симе Милошевића бр. 10.  
 
Понуђач ће потрошене тонер касете преузимати према захтеву Наручиоца, на адреси: 
Др Симе Милошевића бр. 10 у Новом Саду. (за партију бр. 2) 
 
 
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 29.07.2020. године до 08,00 часова. 
 
 
III. Контакт особа: Жељка Вретунић, javne.nabavke@scns.rs. 
 
 
IV. Ова измена чини саставни део конкурсне документације.  


