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Заведено под бројем 04-2960 од 17.04.2019.године 

 

ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЈНМВ 22/2019 МАТЕРИЈАЛ ЗА ПАКОВАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, БЕОГРАД 

 

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 68/2015), у вези ЈНМВ 22/2019, МАТЕРИЈАЛ ЗА ПАКОВАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ БЕОГРАД пристигао је 

благовремено, Захтев за појашњење конкурсне документације од стране 

заинтересованог понуђача заведен под бројем 04-2882 од 15.04.2019.године 

 

ПОНУЂАЧ: 

,, На страни 4. конкурсне документације у делу Спецификација материјала за 

паковање навели сте следеће: 

 

Редни 

број 

Назив добра Ширина траженог 

добра 

Количине 

2. Стреч фолија 50cm  

 

 

Питање број 1. 

 

Ставка под редним бројем 2,,Стреч фолија“ није прецизно описана 

-Која дебљина материјала се тражи? 

 

 Питање број 2. 

 

Ставка под редним бројем 2. ,,Стреч фолија “ није прецизно описана 

-Која дужина материјала се тражи? 

 

Питање број 3. 

 

Ставка под редним бројем 2. ,,Стреч фолија “ није прецизно описана. 

-Која тежина ролне се тражи 

 

Питање број 4. 
 

 

Ставка под редним бројем 2 ,,Стреч фолија“ није прецизно описана 

-Која боја ролне се тражи, пошто се може производити у 

различитим бојама 
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Питање број 5. 

Ставка под редним бројем 2,,Стреч фолија “ није прецизно описана-пошто се 

нигде из конкурсне документације не види КОЈЕ СУ КОЛИЧИНЕ ТРАЖЕНЕ?. 

Молимо Вас да нам одговорите на питање које су количине тражене за стреч 

фолију? 
Завршен навод 

 

 ОДГОВОР 
 

У складу са чланом 63, став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 68/2015), достављамо разјашњење: 
 

Додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку: 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА : МАТЕРИЈАЛ ЗА ПАКОВАЊЕ, ЗА ПОТРЕБЕ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЈАВНА НАБАВКА бр.ЈНМВ 22/2019 

 

 Одговор број 1. 
Дебљина материјала је 23 микрона. 

 
 Одговор број 2. 

За дужину материјала се користи параметар растегљивости који износи 180% 
 

 Одговор број 3. 
Тежина ролне је 5кг 

 

 Одговор број 4. 
Без боје- провидна 

 
 Одговор број 5. 
Оцена ће се радити: 
- За натрон папир цена по 1т 
- За Стреч фолију цена по једној ролни 
- За МАТ траку по једном комаду цена по комаду 

 
 

 
С поштовањем, 

 

ЈП ,,Завод за уџбенике“ Београд 

Комисија за јавне набавке 


