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Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 

 припремањем понуде 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 

број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам Одговор 2 на захтев за додатним 

информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

службених одела за граничне ветеринарске и граничне фитосанитарне инспекторе за 

потребе Управе за ветерину и Управе за заштиту биља, број јавне набавке ЈН З-1/2019: 

Питање 1 

 “Na stani 5. vase konkursne dokumentacije  stoji: 

A) 1.Tkanina za odela i kostime 

      Povrsinska masa: 250gr/m2 

 

 Navedena masa tkanine je po kvadratnom metru, kada preracunamo masu tkanine po 

duznom metro ona iznosi 375gr/m. 

Od tkanine ove tezine (375gr/m) se izradjuju kaputi. 

Pravilo je da da su tkanine “oll sizn” tezine od 280gr/m-300g/m, tkanina za prolece - leto je 

260g/m-280g/m, a zimska od 300g/m-320g/m+-5%. 

          Nasa dobronamerna sugestija je da masa tkanine bude tezine  200g/m2 +-5%, sto po 

duznom metru iznosi 300g/m+-5%. 

Uostalom skoro svi proizvodjaci tkanine koju ste zadali ( sa mesavinom vune,polistera i elastina) 

izradjuju je u tezini od 200g/n2 ( 300g/m) +-5%. 

Sa ovakvom tezinom tkanine 200gr/m2 omogucavate da se odela i zenski kompleti mogu koristiti 

9 meseci u godini  a na samo u zimskom periodu ( 4 meseca). 

       Verujem da cete uvaziti nasu sugestiju i na taj nacin omoguciti da dobijete odevne predmete 

koji su optimalni za potrebe vasih zaposlenih”. 
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Одговор 1 

 Наручилац остаје при својим захтевима у погледу површинске масе тканине за 

одела и костиме који су наведени у конкурсној документацији. 

 

Питање 2 

 „Na strani. 31.vase konkursne dokumentacijestoji: 

 Obrazac strukture cena sa uputstvom kako da se popuni 

1.Odela fitosanitarnog inspektora 

Smatramo da tabela nije adekvatna, jer u koloni 3 stoji - ukupan broj inspektora, a treba da se 

navede ukupan broj odevnih predmeta. 

Pod red. brojem 6. u koloni 2 : kosulja dug rukav , a u koloni 3 stoji 54 ( ukupan broj 

inspektora). 

 U koloni 3 bi trebalo da se navede ukupan broj datog odevnog predmeta, jer 54 inspektora 

dobija po 5 kosulja dug rukav , i u koloni treba da se navede ukupan broj artikala u ovom slucaju  

170. 

 U koloni  br.3 treba navesti broj komada odevnih predmeta  a ne broj inspektora, kako bi  

mnozenjem ove kolone (3) sa kolonom u kojoj se navodi jedinicna cena bez PDV -a, dobili 

ukupnu cenu bez Pdv-a i ukupnu cenu sa PDV-om i na taj nacin mogli da kvantifikujemo visinu 

nase ukupne ponude. 

 Takodje ne mogu u istoj vrsti tabela da stoje muskarci i zene  zbog razlike u ceni izmedju 

muskih i zanskih odevnih predmeta, oni se moraju razdvojiti u tabeli na dve zasebne vrste:  

 

  zimska jakna  

 

 

i to se odnosi na sve odevne predmete. 

 Sve navedeno se takodje odnosi na  

6) Obrazac strukture  cena sa uputstvom kako da se popuni 

     2.Odela veterinarskog inspektora. 

       Verujemo da cete uvaziti nasu dobronamernu sugestiju i  redefinisati navedeni obrazac 6 

kako bi smo bili u mogucnosti da sacinimo prihvatljivu ponudu“. 

 

Одговор 2 

 Образац структуре цене са упутством како да се попуни је већ измењен у Одговор 

на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  од 

20.05.2019. године. 

 

Питање 3 

      „Kada je u pitanju musko odelo, zenski komplet i zimska jakna ( muska i zenska) nije 

definisana boja postave.Obzirom da je tkanina od koje je se izradjuju navedeni artikli u teget  

boji,predpostavljamo da kada se radi o postavi da i ona treba da bude u teget boji“. 

 

Одговор 3 

 Постава на наведеним одевним предметима је тегет боје. 

 

 

Muskarci   34 

Zene  20 
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Питање 4 

 „Molimo vas da nam date dimenzije odstampanih naziva “ FITOSANITARNA 

INSPEKCIJA” i “ VETERINARSKA INSPEKCIJA” koji treba da budu na jakni i polo majici“. 

 

Одговор 4 

На горњем леђном делу мајица и на скривеном панелу јакни је потребно 

одштампати натпис ћириличним писмом „ФИТОСАНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА“ односно 

„ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА“. Слова су беле боје, а висина слова је 2cm. 

 

Питање 5 

 „Na strani 7. vase konkursne dokumentacije stoji:  

b) Jakna ( muska i zenska)  

1.Tkanina 

   Zimska - najlon 100% 

   

     Termin “najlon” je trgovacki naziv za tkaninu, a ne odrednica sirovinskog sastava, te je 

potrebno definisati sirovinski sastav od koga je izradjena pomenuta tkanina ( npr. muslin je 

trgovacki naziv za tkaninu ciji je sir.sastav 100% pliester). 

Takodje kada je u pitanju postava ( za jaknu) navodi se termin flis bez definisanja sir.sastava. 

 

      Molimo vas i da za ovu tkaninu ciji je trgovacki naziv flis date sir.sastav od kojeg je izradjene 

navedena tkanina“. 

 

Одговор 5 

 

 Сировински састав зимске јакне је полиамид 100%. 

 

 

 

                                                                                                                        КОМИСИЈА 

 

 

 

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези са 

припремањем понуде представљају саставни део конкурсне документације. 

 

 

 

 

 

 

 


