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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЈНMВ 04/2020 УСЛУГЕ: ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У СЛУЖБЕНИМ ОБЈЕКТИМА – ЧИШЋЕЊЕ СА 
ИСПОРУКОМ  ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ 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 04/2020, УСЛУГЕ: ПРОФЕСИОНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У СЛУЖБЕНИМ 
ОБЈЕКТИМА – ЧИШЋЕЊЕ СА ИСПОРУКОМ ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ пристигао је благовремено, 
Захтев за појашњење конкурсне  документације oд стране заинтересованог понуђача заведен под бројем 
04-3182 од 19.06.2020.године 

 
ПОНУЂАЧ: ДЕДИЊЕ ад 
 
Питање број 1. 
На стр. 11 конкурсне документације захтевали сте , под ред.бр.4. оверене фотокопије  полиса осигурања.Да 
ли понуђач може да достави обичне фотокопије полисе у својој понуди а у циљу смањења трошкова 
понуђача код припреме понуде , што је у складу са одредбама закона о јавним набавкама, а оригинал 
полиса осигурања може доставити изабрани понуђач пре потписивања уговора? 
 
Питање број 2.  
Везано за папирну галантерију,да ли сте мислили на 500 паковања сложивих убруса (1пак=200 листића) и 
500 паковања(1пак=200 листића)сложивих тоалет папира на месечном нивоу? 

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 У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГЕ : ПРОФЕСИОНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ 
ХИГИЈЕНЕ У СЛУЖБЕНИМ ОБЈЕКТИМА – ЧИШЋЕЊЕ СА ИСПОРУКОМ ПАПИРНЕ 
ГАЛАНТЕРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ ЈАВНА 
НАБАВКА бр. ЈНМВ 04/2020 

 Одговор број 1. 

За испуњење додатних услова Наручилац прихвата да се на увид донесу оригинали полиса, а да им се 
предају копије у саставу понуде заједно са Конкурсном документацијом. 

Одговор број 2. 

 
Папирна галантерија у јединици мере листићи  500 паковања сложивих убруса (1пак=200 листића) 
односе се  на укупан број паковања који су потребни Наручиоцу на месечном нивоу.  У питању су 
сложиви тоалет папир и убруси.  

 
С поштовањем, 
ЈП ,,Завод за уџбенике“ Београд 

Комисија за јавне набавке 
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