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Број: 01-01-6/2018._13 

02.04.2018. године 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 у отвореном поступку јавне набавке добара–Лична заштитна опрема 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-6/2018. 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење Конкурсне документације у вези са припремом понуде у отвореном 

поступку јавне набавке добара: Лична заштитна опрема ЈН број 01-01-6/2018. 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке: Лична заштитна опрема ЈН број 01-01-6/2018.,се дана 

29.03.2018. обратило Наручиоцу,електронском поштом, захтевом за додатно појашњење у вези са 

припремањем понуде. Захтев, заведен код Наручиоца под  бројем:01-01-6/2018._12, од   29.03.2018. 

Питањe заинтересованог лица: 

 

''Pozicija br.19 JAKNA VISOKE VIDLJIVOSTI da-li ide stampa Logo firme Brendiranje i da-li mislite na zimsku 

jaknu 3u1 i na koju boju jakne mislite boja Jakne 

Pozicija br.19i20 je opis za kisno radno odelo sa Fluo trakama visoke vidljivosti,sto cini BLUZA+Pantalone i to je 

opis koji ste napisali u sirem tekstu, 

 

 Jakna je skroz drugi artikal koji se razlikuje po ceni,kvalitetu,izgledu Molimo vas da nam odgovorite sta je vama 

potrebno Kisno odelo ili jakna visoke Vidljivosti+pantalone iz opisa Hvala  

 

Takodje na recite procenjenu vrednost Nabavke LICNA ZASTITNA OPREMA JH 01-01-6/2018'' 

Одговор Наручиоца: 

У конкурсној документацији  лична заштитна опрема ЈН 01-01-6/2018, на позицији бр.19 јакна високе 

видљивости није предвиђена штампа- брендирање.  

Није у питању  зимска јакна, већ тања радна јакна од полиестера (са слојем PU) за заштиту од кише, 

наранџасте боје.  

Позиције бр.19 јакна високе видљивости и  бр. 20 панталоне високе видљивости подразумевају јакну и 

панталоне водоотпорне, паропропусне, са рефлектујућим тракама. То су два засебна артикла и не морају 

бити у комплету, наручују се посебно. Служе за заштиту од кише али се разликују од класичног кишног 

одела (кишно одело је у техничкој спецификацији на позицији бр.17) јер су израђени од квалитетнијег 

материјала који је паропропусан и трајнији су од класичног кишног одела. 

У складу са чланом 61. став 2. ЗЈН Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке. 

Рок за подношење понуда остаје непромењен: 04.04.2018. до 10.00 часова. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


