
 
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 11.06.2019.год.oбјављује 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

у поступку јавне набавке ЈН бр. Р-1.3.1./19 

 

I Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутиo je дана 

10.06.2019. године путем e mail-a следећa питањa: 
 

Питање:  

Pitanje 1: Na strani 7 konkursne dokumentacije, dodatni uslovi, naveden je uslov da ponuđači 

moraju dostaviti potvrdu narodne banke Srbije o broju dana nelikvidnosti za period od 6 

meseci od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na portalu javnih nabavki, zatim 

je na strani 10 konkursne dokumentacije navedeno da ponuđač nije dužan da dostavlja na uvid 

dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa.  

S obzirom da je navedeni podatak o broju dana nelikvidnosti podatak koji je javno dostupan 

na internet stranici Narodne banke Srbije, molimo vas da nam odgovorite da li ponuđači u 

svojoj ponudi umesto navedene potvrde mogu da dostave izjavu da je dati podatak javno 

dostupan na inernet stranici nadležnog organa? 

Одговор: 

Понуђачи могу да доставе изјаву да је дати податак јавно доступан на интернет 

страници надлежног органа.  

 

Pitanje 2: Da li ponuđači u cilju ispunjavanja dodatnog uslova za najmanje 1 licem sa VII 

stepenom stručne spreme sa uverenjem o položenom ispitu za obavljanje poslova bezbednosti 

i zdravlja na radu, mogu da dostave ugovor o poslovnoj saradnji sa pravnim licem koje 

obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu, a kao dokaz fotokopiju navedenog ugovora, 

odluku o imenovanju lica za obavljanjem poslova bezbednosti i zdravlja na radu i fotokopiju 

uverenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. 

 

Одговор: 

Уговор о пословној сарадњи није Уговор у складу са Законом о раду о запосленим или 

на други начин радно ангажованим радницима. 

 

Pitanje 3: Dodatnim uslovom za kadrovski kapacitet traženo je da ponuđač mora imati 

angažovano minimum 1 lice koje je obučeno za pružanje prve pomoći. Molimo vas da nam 

odgovorite šta da dostavimo kao dokaz da imamo najmanje 1 lice koje je obučeno za pružanje 

prve pomoći? Da li to može biti sertifikat zdravstvene ustanove o završenom kursu iz prve 

pomoći? 

Одговор: 

Може бити сертификат здравствене установе о завршеном курсу из прве помоћи. 

http://www.studentskicentarcacak.co.rs/
mailto:tehnicki.sekretarsc@open.telekom.rs


 

Pitanje 4: Kao dodatni uslov navedeno je da ponuđači treba da poseduju ISO 9001:2008, ISO 

14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008 

Molimo vas da nam odgovorite da li ponuđači ispunjavaju zahtevani uslov ukoliko dostave 

dokaz da raspolažu sa standardnima ISO9001:2015 i ISO14001:2015 s obzirom da su u 

pitanju novije nadogradnje traženih standarda? 

Одговор: 

Понуђачи испуњавају захтевани услов и ако доставе новије надоградње тражених 

стандарда. 

 

Pitanje 5: Na strani 9 konkursne dokumentacije pod posebnim zahtevom naručioca navedeno 

je da je neophodno da ponuđač izvrši uvid u poslovne prostorije naručioca i dostavi dokaz. 

Molimo vas da nam odgovorite da li navedeni uslov smatrate obaveznim, odnosno da li 

smatrate da je obavezno da ponuđač izvrši uvid u poslovne prostorije ili je dovoljno da 

ponuđači potpišu obrazac izjave o obilasku lokacije pri čemu potvrđujemo da samo upoznati 

sa ulovima gradnje i da oni kao vidljivi ne mogu biti osnov za bilo kakve naknadne promene 

u ponuđenim rokovima i ponuđenih jediničnih cena. 

Skrećemo pažnju naručiocu da obilazak lokacije ne može biti definisan kao dodatni uslov, pa 

samim tim ni kao bitan nedostatak ponude kojim bi naručioc mogao ponuđaču da odbije 

ponudu kao neprihvatljivu ukoliko ponuđač ne izvrši obilazak. Takođe napominjemo 

naručiocu da je stav republičke komisije po pitanju definisanja uslova obilaska lokacije jasan i 

obrazložen u mnogim postupcima žalbi ponuđača, što se može i pročitati u rešenju republičke 

komisije broj 4-00-85/2016 od 15.03.2016. godine. Molimo vas da u skladu sa svim gore 

navedenim obilazak lokacije definišete kao mogućnost za zainteresovane ponuđače a ne kao 

dodatni uslov. 

Одговор: 

Обилазак локације и није тражен као додатни услов ( страна 9. Конкурсне 

документације, може да изврши обилазак објеката), већ као могућност због 

специфичности радова и објекта који су предмет јавне набавке, али није логично да 

понуђаче,  не занима специфичност радова на објектима који су предмет јавне набавке. 

 

Pitanje 6: Kao dodatni uslov na strani 6 konkursne dokumentacije navedeno je da ponuđači 

treba da dokažu da su u toku 2018. godine ostvarili bruto prihod od 13.000.000,00 dinara, a 

kao dokaz da se dostavi bilans uspeha za 2018. godinu. Zatim, na strani 10 konkursne 

dokumentacije navedeno da ponuđač nije dužan da dostavlja na uvid dokaze koji su javno 

dostupni na internet stranicama nadležnih organa. Molimo vas da nam odgovorite da li 

umesto navednog bilansa uspeha možemo da dostavimo izjavu da je traženi podatak javno 

dostupan na sajtu APR-a i da u izjavi u skladu sa zakonom o javnim nabavkama navedmo 

internet stranicu gde je traženi podatak objavljen? 

 

Одговор: 

Може. 

V Ови  одговори чине саставни део конкурсне документације. 

VI Контакт: javne.nabavkesc@mts.rs, тел/факс 032/222-302, у радно време од 7,00-15,00 

ч. 

 
                                                                                               Комисија за јавне набавке 
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