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ПРЕДМЕТ:   Појашњења, измена и допуна конкурсне документације сходно 
члану 63. став 1. 2. и 5. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС број 
124/2012. године) у поступку јавне набавке мале вредности,  добра ЈНМВ 
05/2014, средства за чишћење, производи за чишћење, тоалетна хартија 
                         
 
Сходно члану 63, став 2. и  5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“број 124/2012)  наручилац Јавно предузеће  Завод за уџбенике, Обилићев 
венац број 5. Београд на писмени захтев заинтересованог лица „ХЕЛЕНА ГРАФ“ 
д.о.о. Зрењанин  врши појашњења ,  измену  и допуну  конкурсне документације 
за јавну набавку ЈНМВ 0572014 добра: средства за чишћење, производи за 
чишћење, тоалетна хартија. 
 
 
Допуњују се описи добара у делу конкурсне документације:  
„VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ“ – 
СПЕЦИФИКАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ, странице 20 и 21 под 
редним  бројевима : 11; 13; 14; 17; 20 и 22. 
 

1. Питање:  редни број  11 Крпе за одржавање хигијене (различите 
величине)………… 

Одговор:   
Образац VI „Образац структуре цене“, страна 20 и 21 конкурсне 
документацију, у табели се мења и допуњује   редни број 11 гласи: 
           11а  Крпе за одржавање хигијене  
                   Крпе за брисање прашине од вештачке јеленске коже 
                   димензије  40cm x 40 cm  
           11б  Крпе за одржавање хигијене  
                   Крпе за одржавање хигијене у тоалету  од  
                   димензије  20cm x 20 cm  
  

2. Питање: редни број 13, четке за ВЦ шољу (пластичне) 



Одговор: 
      Допуњава се редни број 13 и трба да гласи „четке за ВЦ шољу 
пластичне са  н постољем“. 

 
 

3. Питање: редни број 14. кесе за смеће екстра јаке различите величине 
Одговор:  
             14  Кесе за смеће (екстра јаке)  
             14a    димензије  80cm x 110 cm  (130l) 
             14б    димензије  60cm x  72 cm  (60l) 
 (кесе су раздвојене, недостаје линија у табели)   
                        

4. Питање: редни број 17 освеживач за ВЦ шољу….да ли је у питању  гел 
или сапун? 

Одговор: 
        Допуна за редни број 17 и трба да гласи „Освеживач за ВЦ шољу у  
         гелу“ 
 
5. Питање: редни број 20 папирни убруси ролне (двослојни), молимо вас 

да наведете грамажу? 
 
Одговор: 
               Немамо грамажу                 
               Битно  да је двослојни: 50 листова 
 

1. Питање: редни број 22 тоалет папир  ролне (двослојни), молимо вас да 
наведете грамажу? 
 

Одговор: 
                Грамажа 70 gr.                 
                Битно  да је двослојни 
 
Одговор на Ваше питање о количини је:  да нисмо у могућности да назначимо 
количине за период од годину дана.  Табела о количинама није предвиђена 
конкурсном документацијом. Цена се даје искључиво по јединици мере. Укупан 
збир свих добара по јединици мере од редног броја 1 до редног броја 22. треба 
да чини укупну цену која ће бити критеријум за избор најповољније понуде    
„најниже понуђена цена“ 
 
Остало не промењено. 
            
Измена и допуна  објављени на Порталу управе за јавне набавке дана 
18.11.2014.године и на интернет страни  ЈП Завода за уџбенике. 
       
 С поштовањем, 
 
 ЈП Завод за уџбенике 
           
 Комисија за јавне набавке 
 



Важна напомена: заменити првобирно дати образац у конкурсној 
документацији са новим допуњеним, доле наведеним 

 
        VI  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 
Д О П У Н А 

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ 
 

Назив, oпис  добра Јединица 
мере 

Цена по 
јединици 

мере у 
динарима 

без 
обрачунатог 

ПДВ-а 

Цена по 
јединици 

мере у 
динарима са 
обрачунатим 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 
 

1. 
Средство за чишћење 
санитарија , паковање од 1л 

   

2. Средство за отклањање 
каменца, паковање од 1л 

   

3 Средство за прање дрвених 
површина, паковање од 1л 

   

4. Средство за прање посуђа, 
паковање од 1л 

   

5. Средство за прање стакла 
са пумпицом, паковање од 
750 мл 

   

6. Средство за прање  стакла 
без пумпице, паковање од 
750 мл 

   

7. Средство  за прање пода,  
паковање од 1л 

   

8. Течни сапун за апарате , 
паковање од 5л 

   

9. Течни сапун са пумпицом, 
паковање од 250 мл 

   

10. Абразивни сунђери већи 2/1    
11. 
 
 
 
11а 
 
 
 
11б 

Крпе за одржавање хигијене 
(различите величине) 
 
Крпе за брисање прашине 
од вештачке јеленске коже 
димензије  40cmХ40cm 

   

Kрпа за одржавање хигијене 
у тоалету 
димензије  20cmХ20cm 

   

12. Кончани бриско (уложак)    
13. Четке за WC шољу 

(пластичне) са постољем 
   



14 
 
 
 
14а 
 
 
14б. 

Кесе за смеће (екстра јаке), 
различите величине: 
Средње:димензије   
80cm х 110cm  (130 l) 

   

Мале: димензије 
 60cm х 72cm    (60 l) 

   

15. Рукавице гумене различите 
величине 

   

16. Крема за руке –туба 
паковање од  50 мл 

   

17. Освеживач за WC шољу у 
гелу 

   

18. Етил алкохол, паковање од 
1л 

   

19. Toалетни  папирни убруси 
од 250 листића (за апарате) 

   

20. Папирни убруси ролне 
(двослојни) 50 листова 

   

21. Тоалет папир  од 250 
листића (за апарате) 

   

 
22. 

Тоалет папир ролне 
(двослојни) 70 gr  

   

УКУПНО   
 
 
У структуру цене укључени су   сви трошкови за извршење предметне 
набавке. 
   
Упутство како да се попуни образац структуре цене: 

 У колону 3 навести јединицу мере за свако добро од редног броја 1 
закључно са 22. 

 У колону 4 навести јединичну цену без ПДВ-а 
 У колону 5 навести јединичну цену  са ПДВ-ом 
 После редног броја 22 у реду „УКУПНО“ навести: 
 за колону 4 укупан збир  јединичних  цена од редног броја 1, закључно са 

редним бројем 22, без ПДВ-а  
 за колону 5 укупан збир  јединичних  цена од редног броја 1, закључно са 

редним бројем 22, са  ПДВ-ом.  
   

 
            Место и  датум                  М.П.                       Потпис понуђача 
_______________________                                    _______________________                                                     
 
Напомена: Понуђач је дужан да попуни све ставке из овог обрасца, у 
супротном понуда ће бити одбијена као неисправна. 
 



 

 

 
 
 
 


