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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ 
НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 38/14 – ЛИЧНА ЗАШТИТНА 
СРЕДСТВА, ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРВУ ПОМОЋ, ЗНАКОВИ 
ЗАШТИТЕ НА РАДУ, ОБЛИКОВАНА У 3 ПАРТИЈЕ ТАКО ДА СЕ СВАКА 
ПАРТИЈА МОЖЕ УГОВОРИТИ ЗАСЕБНО. 
 
За јавну набавку мале вредности бр. 38/14 – Набавка личних заштитних средстава за 
партија 1, постављена су следећа питања понуђача:  
 
Питање 1:  
 

Да ли се у захтеву ради о ПВЦ кабаници? 
Наиме ако је у питању ПВЦ кабаница код ње се капуљача не пакује у крагну.  
Или   се ради о ПВЦ / Полиестер кабаници (шушкавац кабаници) код које се 
капуљача пакује у крагну? 
 

Одговор 1:  
 

На страни 6 конкурсне документације – поглавље III – ТЕХНИЧКЕ 
СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  ЗА ПАРТИЈУ 1: ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА, за ставку 
под редним бројем 6. Кабанице, врши се делимична измена техничке 
документације, па текст за наведену измену гласи: 

 
6. Кабанице ПВЦ - SRPS EN 340 
    - кишна кабаница; 
    - затварање помоћу дрикера; 
    - два џепа на патнама; 
    - еластичне манжетне унутар рукава; 
    - високоферкветно варени шавови; 
    - дужина задњег дела 120цм; 
    - маслинасто зелена; 

   - доставити Извештај овлашћене институције да је производ у складу са стандардима    
SRPS EN 340. 
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Питање 2: 
 
У одељку III конкурсне документације, наведен је стандард за ципеле летње и 
зимске SRPS EN 2035, што подразумева да је ципела са ојачањима, а у дањем 
тексту, у опису је наведено да су ципеле без челичне капе и челичне табанице, што 
би требало значити да су ципеле према стандарду SRPS EN 2047. 

 
Одговор 2: 

 
На страни 5, 6 и 27 конкурсне документације, за ставку под редним бројем 4 и 5. 
ципеле радне летње и ципеле радне зимске за Партију 1, врши се делимична измена 
техничке документације у делу који се односи на назначени стандард, па уместо 
стандарда SRPS EN 20345 треба да стоји стандард SRPS EN 2047. 

 
 

                                                                                            за Комисију за јавну набавку  
                                                                                               
 

Срђан Бојковић, дипл.прав.  
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