
 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК 

Светог Саве 66, 32000 Чачак, ПИБ: 101892627, матични број: 07181817, текући рачун: 840-46661-19, 840-46667-98, 
тел/факс: 032/222-302, 032/320-868, www.studentskicentarcacak.co.rs, tehnicki.sekretarsc@open.telekom.rs 

 
На основу чл. 63 ст. 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 
124/12,14/15 и 68/15) Студентски центар Чачак, Чачак, Светог Саве 66 (у даљем тексту: 
Наручилац) дана 30.06.2016.год.oбјављује 
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
у поступку јавне набавке ЈН бр. Р-1.3.3. /16 

 
I  Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутиo je дана  
29.06.2016.године путем e-maila следећe питањe: 
У делу додатни услови навели сте да понуђач има – да има најмање 1 (једно) лице са 
седмим степеном стручне спреме са уверењем о положеном испиту за обављање 
послова безбедност и здравље на раду. 
 
Питање:  
Да ли лице за безбедност и здравље на раду може да буде ангажовано уговором? 
Одговор: 
У конкурсној документацији на страни 9 јасно пише „или на други начин радно 
ангажованих радника.“, а што се односи и на лице за обављање послова безбедности и 
здравља на раду. 
У питањима и одговорима од 17.06.2016. број 1833 одговор на исто питање је већ дат. 
 
II Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутиo je дана  
30.06.2016. године путем e-maila следећe питањe: 
 
Питање: 
Изменом и допуном навели сте да се у партији 1-грађевинско занатски радови, брише 
из техничких разлога, позиција радова VII 3. (линија за послуживање), а линија за 
послуживање је на позицији V у конкурсној документацији. Молим за појашњење која 
се позиција брише. 
Одговор: 
Изменом и допуном од 17.06.2016. дел.бр. 1833 је брисана линија за послуживање на 
позицији V 2. Комисија је направила грешку и уместо позиције V 2, написала VII 3. 
 
III Ови  одговори чине саставни део конкурсне документације. 
 
IV 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 13.06.2016. године до 12,00 часова. 
 
IV Контакт: javne.nabavkesc@mts.rs, факс 032/222-302, у радно време од 7,00-15,00 ч. 
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