
УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ – Београд, ул.Светозара Марковића бр.56 

 ЈН Бр. Д-38/17  
 
 

Дел. Бр. 4232/1 

28.07.2017. 

На основу члана 63,став 3 Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ 124/2012, 

14/15) ,  Комисија за јавну набавку у отвореном поступку набавке добара МАТЕРИЈАЛ 

ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ :ПВЦ КОНФЕКЦИЈА, број набавке : Д-38/17, на захтев 

заинтересованог лица ,даје следећа : 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА 

конкурсне документације Д -38/17 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ :ПВЦ КОНФЕКЦИЈА 

1.ЗАХТЕВ: U konkursnoj dokumentaciji (Tehnička specifikacija) na strani 5. je navedeno za pozicije 

3., 4. i 5. Džakovi za smeće da su od polipropilena.  Da li je u pitanju greška jer bi trebalo da bude 

navedeno da su džakovi za smeće izradjeni od Polietilena. Polietilen (PE) može biti visoke gustine 

(LDPE) ili niske gustine (HDPE). Folija od LDPE je pod opipom glatka dok se za foliju od HDPE može 

reći da je  pod opipom "šuškava". Veoma je neubičajeno da Vreća ili džak za smeće bude izradjen od 

polipropilena.  

Непотребно изостављено 

ОДГОВОР: Наручилац ће у складу са одредбама члана 63.став 1.Закона о ајвним 

набавкама ( „Сл.гласник РС“ 124/12,14/15 и 68/15) извршити измену и допуну 

конкурсне документације Д -38/17 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

:ПВЦ КОНФЕКЦИЈА према следећем :  

 

На страни 5/40 документ : 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО 

ИСПОРУКЕ,одељак :Техничка спецификација,на страни 22/40 и 23/40-Образац 

понуде, на страни 31/40 документ : Образац структуре цене са упутством како да 

се попуни,на страни 36/40 и 38/40 документ : Модел уговора  у табели позиције 3,4 

и 5 ,колона :Назив производа мењају се и гласе: 

„3. Џак за смеће, 50x100, полиетиленска,густине LDPE (глатка) , дебљина једне стране  

15 микрона; 

 4. Џак за смеће, 50x100, полиетиленска,густине LDPE (глатка) , дебљина једне стране  

40-45 микрона 

 5. Џак за смеће, 70x100полиетиленска,густине LDPE (глатка) , дебљина једне стране 

40-45 микрона .» 

 

На Порталу јавних набавки се објављује конкурсна документација у интегралном 

тексту  ради већег броја страна на којима је извршена измена наведених 

позиција,ради  оперативности попуњавања конкурсне документације.Укупан број 

страна конкурсне документације непромењен ( 40). 

 

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ   

ЦЕНТАР БЕОГРАД 

Комисија за јавну набавку 


