
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне 

документације за јавну набавку број 404-02-236/2014-11   

 

У вези поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-236/2014-11 за 

доделу уговора о набавка службених одела за потребе фитосанитарне инспекције 

за коју је позив објављен на Порталу Управе за јавне набавке  portal.ujn.gov.rs као 

и на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs 12.11.2014. године,  

Наручиоцу је, дана 13.11.2014. године електронском поштом стигао допис 

потенцијалног понуђача са постављеним питањима следећег садржаја: 

 Да ли је неопходно да материјали за летњу и зимску униформу буду различите 

боје? Примера ради летња светлија, а зимска тамнија? 

 Да ли површинска маса за зимски и летњи комплет може бити иста с обзиром 

да у оквиру одступања од +5% може једна иста маса да задовољи оба захтева 

(и за летњи и за зимски материјал)? 

 Може ли се за оба комплета користити апсолутно исти материјал (састав, 

површинска маса, боја) уколико задовољава критеријуме? 

 Да ли је обавезно писуство ликре у штофу? 

 Да ли се дозвољава да постава буде мешавина вискозе и друге сировине или 

мора бити 100% вискоза? 

 Да ли је потребно само да се достави узорак материјала (тако смо схватили из 

документације), јер је рок за узорке готовог производа кратак? 

 Да ли је потребно да се достави узорак поставе? 

 Да ли је у саставу мушке кошуље обавезно 80% памука или може и већи 

проценат, с обзиром да обично буде већи проценат при чему кошуља има сва 

добра својства за употребу и одржавање? 

 Да ли се дозвољава толеранција у саставу материјала за одела и костиме и 

колико %? 

 

У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС бр. 124/2012), а у складу са конкурсном документацијом, 

Комисија даје следећe одговорe: 

 Боја летњег и зимског одела је иста и то тегет по одабраном узорку материјала 

који понуђач доставља уз понуду, што је прописано Правилником о службеној 

легитимацији и службеном оделу фитосанитарног инспектора, као и о начину 

вођења евиденције о издатим службеним легитимацијама („Службени гласник 

РС“ број 48/10, 84/11 и 101/14). 

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

Број:  404-02-236/2014-11   

Датум: 14.11.2014. године 

http://www.uzb.minpolj.gov.rs/


 Површинска маса за зимски комплет је 180  5% г/м
2
 , за летњи комплет 170  

5% г/м
2
, што практично значи да је, с обзиром на дозвољено одступања од 

+5% , могуће да површинска маса за зимско и летње одело буде 175 г/м
2
. 

 Узимајући у обзир наведено, за оба комплета се може користити исти 

материјал уколико задовољава све остале критеријуме. 

 Обавезно је присуство ликре али оно не може бити веће од 4%. 

 Основа поставе мора бити вискоза (минимум 50%). 

 Потребно је доставити узорке материјала у једној или више тегет нијанси за 

одела и костиме. 

 Састав мушке кошуље, као што је наведено у техничкој спецификацији, мора 

бити 80% памук и 20% полиестер. 

 Дозвољава се толеранција у саставу материјала у износу од 2% испод границе 

од 60%. 

   

  

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне 

документације. 

 

                                                                                                   КОМИСИЈА 

 

 

Одговор је објављен на Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs 

као и на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs и сва 

заинтересована лица га могу преузети електронским путем. 

http://www.uzb.minpolj.gov.rs/

