
 

 
Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова 
Дурмиторска 9 
11000 Београд 
 
Предмет: Појашњење конкурсне документације ЈНМВ 05-19 - Набавка средстава за 
одржавање хигијене за потребе Завода за здравствену заштиту радника МУП-а. 
 

Београд, 15.10.2019. 
Наш реф. број: 1584 
 

Питање: 
 
Na osnovu Člana 63 stav 2 Zakona o Javnim nabavkama molimo Vas da nam date pojašnjenja 
za   Javnu nabavku male vrednosti broj JNMV 05-19.  
 
Redni broj 8. Sredstvo za laminat Pronto 1 litar ili odg. Na našem tržištu sredstvo za laminat 
Pronto se uvozi u ambalaži od 750 ml, ne postoji u litarskom pakovanju. Da li tražite adekvatno 
sredstvo Prontu, samo da je pakovanje od 1 litra? 
Redni broj 10. Sanitar Mer ili odg 1 litar. Isto pitanje kao i za redni broj 8. Da li ste smatrali da 
mora biti litarsko pakovanje? 
Redni broj 14. Tečnost za sudove Feri ili odg 1 litar. Feri ne postoji u pakovanju od 1 litar, vec 
od 800 ml i 1,35 litara. Da li tražite sredstvo adekvatno feriju ali od 1 litra. 
Redni broj 15. Sunđer veći. Molimo Vas da date dimenzije, šta podrazumevate pod većim 
sunđerom. 
Redni broj 16. Truleks krpa ( Vileda ili odg). Molimo Vas dimenzije truleks krpe.  
Redni broj 29. Domestos. Po ZJN Član 71. Stav 1, gde piše :....." da svako pozivanje mora da 
bude praćeno rečima ili odgovarajuće". Molimo Vas da date izmenu Konkursne dokumentacije i 
dodate ili odgovarajući. 
 

Одговор: 
 

Тражена количина, димензије и паковања ставки под редним бројевима 8.,10.,14.,15. и 16. 
остаје као што је наведено у конкурсној документацији.  
Не улазимо у то колика су паковања произвођача, већ које су наше потреба за одређеним 
материјалом. 
За све наведене брендове у конкурсној документацији могу бити понуђени одговарајући 
еквиваленти.  

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

Имајући у виду наведено, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама сматрамо да 
не постоје разлози за измену конкурсне документације. 
 

 
Комисија за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 05-19 


