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Предмет : Појашњење бр. 1 конкурсне документације  

 
У предмету јавне набавке услуге комплетног одржавања хигијене  и  услуге 
помоћних послова у  згради Градске општине Нови Београд,ул. Булевар Михаила 
Пупина 167.,(површина простора 6.101,48, м2), Oпштинском услужном центру у ул. 
Јурија Гагарина број 81., (површина простора  386,06м2), Канцеларији за младе у 
ул. Милентија Поповића 32, (површина  простора 55, м2), у просторијама 18 
месних заједница на територији Градске општине Нови Београд (површина 
2.516,07,м2) и у просторијама Новобеоградске културне мреже у улици Јурија 
Гагарина 221 (површина 496,04м2), за потребе Градске општине Нови 
Београд.Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку број конкурсне 
документације: VII-404-1/2013-39 од  18.04.2013.године, предузеће „Mopex“ д.о.о. 
улице Радојке Лакић 6/1, Београд дана 17.05. 2013.године доставило је захтев за 
појашњење како следи : 
1. Да ли се у објектима МЗ, општинског улужног центра, канцеларија за младе и у 
просторијама Новобеоградске културне мреже ангажују извршиоци за пружање 
услуга одржавања хигијене или и за друге помоћне послове (курирски и сл)? 
 Одговор Наручиоца : 
Извршиоци послова  се  ангажују само за послове  одржавања хигијене. 
 
2. Које је радно време ангажованих извршилаца у МЗ у Општинском услужном 
центру, канцеларији за младе и просторијама Новобеоградске културне мреже? 
Одговор Наручиоца налази се у измени конкурсне документације број 1 која је у 
прилогу. 
 
3. У спецификацији послова који се обављају у оквиру услуге комплетног 
одржавања хигијене, тачка 1. За канцеларије, ходнике, холове и степеништа 
наведено је под б) недељно, алинеја 6 и 7. чишћење фрижидера и чишћење 
кухињских елемената. 
У тачки 2. Санитарне просторије наведена је као дневна обавеза (последња 
алинеја) чишћење шпорета и уградне плоче. 
У тачки 5. Опис послова кувања кафе стоји да извршилац обавља послове 
прања судова, фрижидера, одржава хигијену у кафе кухињи. 
Молимо да нам разјасните да ли се о хигијени кафе кухиње (фрижидер, шпорет, 
уградна плоча и сл.) брину искључиво кафе куварице које морају да поседују 
санитарну књижицу или хигијеничари који су задужени између осталог и за прање 
WC шкоњки, писоара, корпи за смеће и сл. и нису у обавези да поседују санитарну 
књижицу.  
Одговор Наручиоца: 
Хигијену у кафе кухињи обављају извршиоци послова кафе куварице 
 
 



 
 
 

4. Kо испоручује тоалет папир, папирне убрусе за руке, течни сапун и 
освеживаче за санитарне блокове? 

Одговор Наручиоца: 
Артикле: тоалет папир, папирне убрусе за руке и  течни сапун испоручује 
Наручилац 
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