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На основу члана 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) заинтересованa лица су, у писаном облику, за ЈНМВ 40/17 - 

Средства и опрема личне заштите, поставила наручиоцу следећа питања: 

 

1. За доказивање испуњености техничких услова за партију 1 позицију 1 – радно одело 

навели сте да је неопходна достава „оригиналног извештаја о испитивању основне 

тканинеод које је израђено радно одело, не старији од дана достављања позива“? 

 

2. Да ли је обавезно да дубоке заштитне ципеле буду одређене боје? 

 

3. За партију 3 позиција бр 5 – наведене су величине узорка 52 или 54 (мушке), а може ли 

узорак  женског  мантила   да буде у женским величинама? 

 

4. Да ли је нужно штампати лого предузећа на узорцима личне заштитне опреме?  

 

5. С обзиром да је годишњи финансијски извештај за 2016. годину  још у обради да ли  је 

могуће доставити билансе стања и билансе успеха за тражене године.  

 

 

Одговори Комисије за јавну набавку Средства и опрема личне заштите ЈНМВ бр. 40/17: 

1. Наручилац је разумео разлоге које је навело заинтересовано лице те обавештава сва 
заинтересована лица  да ће признати фотокопије  извештаја о испитивању основне 
тканине, од којих је радна одећа израђена, који су издати од домаће или стране 
акредитоване лабораторије, а који могу бити старији од дана објављивања позива за 
подношење позива за позицију 1 због кратког временског рока од дана објаве набавке и 
отварања понуда. 

 

2. Понуђени модел дубоких  заштитних ципела мора да испуњава тражене карактеристике, 

а боја није пресудна  (пожељно је да буду браон или црне боје).  

 

3. За партију 3 позиција бр 5 – наведене су величине узорка 52 или 54 (мушке), а узорак  

женског  мантила  треба да буде у женским величинама (40 или 42). 

 

4. Не, није потребно штампати лого предузећа на узорцима личне заштитне опреме. 

 

5. Испуњеност додатних услова (финансијски и пословни капацитет ) се доказује 

потписивањем  изјаве  којом понуђач, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, (Образац  5. У поглављу V сваке партије) с тим што наручилац задржава 

право да тражи наведене доказе од изабраног понуђача и признаје и билансе стања и 

билансе успеха за наведене године. 

 

 

Панчево, 03.08.2017.                 Комисија 


