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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 1 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 

На стани 5. ваше конкурсне документације стоји: 

А)1.Тканина за одела и костиме 

Б) Сировински састав: 40 % -10%          50%  +-10%                  4% +-2% 

Очигледно је да  збир задатих вредности структуре сировинског састава износи 96%, а збир 

треба да буде 100%. 

Претпостављамо да се ради о превиду, јер се овакве тканине најчешће израђују у саставу 

46% вуна, 50% полиестер и 4% еластин уз обавезан дозвољени проценат одступања, плус или 

минус. 

Одговор 1 

 Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и у том смислу мења конкурсну 

документацију у делу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, тачка А) МУШКО ОДЕЛО (сако + два пара панталона) и 

ЖЕНСКИ КОСТИМ (блејзер + сукња + панталоне) 

 1. Тканина за одела и костиме, тако да мења сировински састав тканине. Сви остали параметри из 

спецификације остају непромењенеи. У наставку је коригована страна 5 конкурсне документације: 
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3 
Одело сако + два пара 

панталона 
1 23 23 / 

4 Сако + сукња + панталоне 1 9          / 9 

5 Прслук 1 32 23 9 

6 Кошуља (дуг рукав) 5 32 23 9 

7 Кошуља (кратак рукав) 5 32 23 9 

8 Поло мајица (дуг рукав) 4 32 23 9 

9 Поло мајица (кратак рукав) 4 32 23 9 

10 Радне панталоне летње 1 32 23 9 

11 Радне панталоне зимске 1 32 23 9 

12 Амблем 64 / / / 

 

 А) МУШКО ОДЕЛО (сако + два пара панталона) и ЖЕНСКИ КОСТИМ (блејзер + 

сукња + панталоне) 

 1. Тканина за одела и костиме: 

Елементи тканине 
Јединица 

мере 

Тражена 

вредност 

Вредност 

параметара у 

понуди 

сировински састав: вуна / полиестер/ 

еластин 

ИСО 1833-2:2006 или одговарајући 

ИСО 1833-4:2006 или одговарајући 

ИСО 1833-20:2009 или одговарајући 

% 

46 +10% 

/50+10% 

4 +2% 

 

површинска маса:       

ИСО 3801:1977 или одговарајући г/м
2
 250  5%  

ђ) постојаности боје:                   

Прање на 40 С 

ИСО 105-С08:2010 или одговарајући 
оцена(макс.4) 4/4/4  

- на зној алкални/кисео оцена(макс.4) 4/3-4/3-4  

- на отирање:    

        - суво СРПС  ЕН ИСО 105-ХI2:2016 

или одговарајући 
оцена(макс.4) 4/4  

        - мокро СРПС  ЕН ИСО 105-ХI2:2016 

или одговарајући 
оцена(макс.4) 4/4  

- вода СРПС  ЕН ИСО 105-ХI2:2016 или 

одговарајући 
оцена(макс.4) 4/4  

е) одржавање: хемијско чишћење перхлоретиленом, пеглање до 110°C, остало неприхватљиво 

 ПРИЛОГ: Извештај акредитоване лабораторије за испитивање текстила и узорак 

материјала  или узорак било ког одевног предмета из ове групе (који се доноси на отварање 

понуда). 

 Извештај акредитоване лабораторије мора садржати и доказ да су предметне тканине 

произведене у складу са наведеним стандардима. Уколико Извештај не садржи овај податак, 

Наручилац ће прихватити и други доказ који потврђује да су предметне тканине произведене у 

складу са наведеним стандардима. 
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Питање 2 

На страни 11. ваше конкурсне документације се наводи “Понуђач је дужан да организује 

узимање мера за одела и костиме свим запосленима о свом троску”.  

На овакав начин дефинисане обавезе за  узимање мера понуђач не може закључити  да ли 

се узимање мера врши једнократно и да ли се мере узимају на једној или више локација ( ако их је 

више навести њихове локације). 

  Члан 61 став 1 ЗЈН обавезује наручиоца да “припреми конкурсну документацију тако да 

понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду”. 

Овако нејасно формулисаним захтевом у погледу узимања мера, онемогућава понуђаче да 

предвиде трошкове реализације уговора, а самим тим и да припреме прихватљиву понуду, што је у 

супротности са наведеним чланом ЗЈН. 

 

Одговор 2 

 Гранични фитосанитарни и гранични ветеринарски инспектори су присутни на следећим 

граничним прелазима Републике Србије и то: Гранични прелаз Хоргош, Гранични прелаз Ватин, 

Гранични прелаз Батровци, Аеродром Никола Тесла, Гранични прелаз Мали Зворник, Гранични 

прелаз Прешево, Гранични прелаз Гостун, Гранични прелаз Градина, Гранични прелаз Сремска 

Рача као и на локацији на којој је седиште Наручилаца, Омладинских бригада 1, Нови Београд. 

Поред горе наведених граничних прелаза Гранични фитосанитарни инспектори су 

присутни и на следећа два гранична прелаза: Гранични прелаз Богојево, Гранични прелаз 

Котроман као и следећим местима царињења: Шид, Суботица, Вршац, Ниш, Крагујевац, Чачак, 

Нови Сад, Прешево и Димитровград. 

Напомена:У местима царињења се налази само по један гранични фитосанитарни 

инспектор и приликом узимања мере  могу да се организују и буду на најближим граничним 

прелазима. 

 Понуђач мора организовати узимање мера одласком на наведене локације или слањем 

узорака одела и костима на наведене адресе уз могућност корекције стандардних величина или на 

неки други начин у договору са Наручиоцима.  

 Понуђач мора организовати узимање мера одласком на наведене локације или слањем 

узорака одела и костима на наведене адресе уз могућност корекције стандардних величина или на 

неки други начин у договору са Наручиоцима.  

 

 Наручилац је приликом припреме одговора на постављена питања потенцијалног понуђача 

још једном извршио контролу свих образаца који су саставни део конкурсне документације и 

утврдио да је направљена грешка и у Обрасцу структуре цена на страни 31/52, у смислу да је 

изостављен број комада појединих одевних предмета, па је и тај образац измењен и налази се у 

прилогу овог појашњења. 
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6) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

1. Одела фитосанитарног инспектора: 

Редб

р. 

Назив 

артикла 

КОМАД

А 

Укупан 

број 

инспекто

ра 

Мушка

рци 
Жене 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

мушкарци  

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

жене  

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

мушкарц

и  

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

жене  

СВЕ 

УКУПНО  

ЖЕНЕ И 

МУШКАРЦИ 

1 
Зимска 
јакна 

1 54 34 20           

2 
Летња 
јакна 

1 54 34 20           

3 

Мушко 

одело: сако 

+ два пара 
панталона 

1 54 34 /           

4 

Женски 

костим: 
сако + 

сукња + 
панталоне 

1 54 / 20         

  

5 Прслук 1 54 34 20           

6 
Кошуља 

(дуг рукав) 
5 54 34 20           

7 

Кошуља 

(кратак 

рукав) 
5 54 34 20           

8 

Поло 
мајица (дуг 

рукав) 
4 54 34 20           

9 

Поло 

мајица 

(кратак 

рукав) 

4 54 34 20           

10 

Радне 

панталоне 

летње 
1 54 34 20           

11 

Радне 
панталоне 

зимске 
1 54 34 20           

12 Амблем 110           

Укупна цена одела за фитосанитарну инспекцију без ПДВ-а*   

 

Понуда која премашује износ обезбеђених средстава у финансијском плану за реализацију 

јавне набавке од стране Управе за заштиту биља од 5.833.334 без ПДВ-а је неприхватљива. 

Сабирањем укупних цена одела за фитосанитарну инспекцију и одела за ветеринарску 

инспекцију добија се укупна цена предмета набавке коју треба уписати у табелу у Образац 

финансијске понуде (ред обележен симболом *). 

 У случају повећања броја запослених инспектора Наручилац ће поступити у складу са 

чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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2. Одела ветеринарског инспектора: 

Редб

р. 

Назив 

артикла 

КОМАД

А 

Укупан 

број 

инспекто

ра 

Мушка

рци 
Жене 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

мушкарци  

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

жене  

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

мушкарц

и  

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

жене  

СВЕ 

УКУПНО  

ЖЕНЕ И 

МУШКАРЦИ 

1 
Зимска 
јакна 

1 32 23 9           

2 
Летња 

јакна 
1 32 23 9           

3 

Мушко 

одело: сако 
+ два пара 

панталона 

1 23 23 /           

4 

Женски 
костим: 

сако + 

сукња + 
панталоне 

1 9          / 9         

  

5 Прслук 1 32 23 9           

6 
Кошуља 

(дуг рукав) 
5 32 23 9           

7 

Кошуља 

(кратак 
рукав) 

5 32 23 9           

8 

Поло 
мајица (дуг 

рукав) 
4 32 23 9           

9 

Поло 
мајица 

(кратак 
рукав) 

4 32 23 9           

10 

Радне 

панталоне 
летње 

1 32 23 9           

11 

Радне 
панталоне 

зимске 
1 32 23 9           

12 Амблем 64           

Укупна цена одела за ветеринарску инспекцију без ПДВ-а*   
 

Понуда која премашује износ обезбеђених средстава у финансијском плану за реализацију 

јавне набавке од стране Управе за ветерину од 4.166.666,00 без ПДВ-а је неприхватљива. 

Сабирањем укупних цена одела за фитосанитарну инспекцију и одела за ветеринарску 

инспекцију добија се укупна цена предмета набавке коју треба уписати у табелу у Образац 

финансијске понуде (ред обележен симболом *). 

 У случају повећања броја запослених инспектора Наручилац ће поступити у складу са 

чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Имајући у виду да је овом приликом извршена измена конкурсне документације 

обавештавамо потенцијалне понуђаче о продужењу рока за подношење понуда тако да уместо 

досадашњег рока за подношење понуда који је био заказан за 28.05.2019. године у просторијама 

Управе за ветерину у 13 часова у канцеларији број 77, јавно отварање понуда одржаће се дана 

30.05.2019. године у 13:00  часова у просторијама Управе за ветерину, Омладинских бригада 1, 

1.спрат, канцеларија број 77, уз присуство овлашћених представника понуђача.  

 

  

 

                                                                                                                        КОМИСИЈА 

 

 

 

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

понуде представљају саставни део конкурсне документације. 

 

 

 

 

 

 

 


