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Предмет: Одговор бр.2 за јавну набавку мале вредности добара бр. 19/2018 -  Лична 
заштитна опрема 

 

Заинтересовано лице је доставило допис бр.240 од 21.01.2019.године (заведено код 

наручиоца) ЈКП “Горњи Милановац“, који се тиче јавне набавке мале вредности добара бр. 

19/2018 -  Лична заштитна опрема у коме тражи  појашњење и одговоре  на следећа  

питања: 

 

Питања:  

Молимо Вас да за партију 3 - осала заштитна опрема,  у складу са чланом 61 ЗЈН дате 

спецификацију за ставке од 5 - 10  прецизирате за ставку 5, партиа 3, да ли се ради о 

брусачким наочарама? За ставку 6, партија 3, о каквим АБЕК филтерима се ради, за који 

тип маске? За ставку 7, партија 3, да ли су чепићи од силикона или суђерасти? За ставку 8, 

партија 3, да ли је кецеља цела од гуме или гумирана, то драстично утиче на цену. Да ли су 

варилачке наочаре металне или пластичне?  

 

Одговори: 

Ставка 5: У питању су обичне наочаре са прозирним стаклом за коришћење у 

лабораторијама. 

Ставка 6: Филтер АБЕК  погодан је за употребу као заштита од органских и неорганских 

гасова и пара, амонијака и деривата амонијака у лабораторијама, пољопривреди, медицини, 

фармацији, хемијској индустрији, индустрији гума, петрохемијским постројењима.....За 

полу маску са два променљива филтера. 

Ставка 7: Чепиће можете понудити и сунђерасте и од силикона 

Ставка 8: Кецељу можете понудити и целу од гуме и гумирану 

Ставка 10: Варилачке наочаре можете понудити и металне и пластичне 

 

 

 



 

 

Питање:  

 

У спецификацији за партију 2 тражите да чизме под ставком 1 буду целогумене а да не 

буду бризгане. Такав захтев је немогуће испуити јер се гумене чизме или делови од гуме 

добијају искључиво дризгањем. То је кршење члана 10 ЗЈН јер је дискриминаторски услов 

кога је немогће испунити. 

Захтевањем извештаја о испитивању за параметре које наводите а који су саставни део 

стандарде представља дискриминаторски услов супротан члану 76 став 6 ЗЈН, члану 77 

став 8 ЗЈН, члан 9 ЗЈН и члан 10 ЗЈН, јер поскупљује поступак набавке и прибављање 

доказа, фаворизује понуђаче који поседују испитивања управо ражених параметара, а у 

исто време испуњеност тражених параметара за гумене чизме доказује сертификат јер сам 

сертификат не може да се изда ако параметри које тражите нису испуњени. 

Потребно је да испавите спецификацију за позицију 1 у оквиру партије 2 - Заштитна обућа. 

 

Одговор: Наручилац конкурсном документацијом захтева чизму која се добија 

вулканизирањем. 

 

Питање:  

У партији 1 - заштитна одећа, код описа одела помиње се "... рамени део и сатла...". 

Молимо да прецизирате шта је то "сатла", јер нама није познат. 

 

Одговор:  Сатла је део на заштитној одећи  који се налази у пределу од рамена до висине 

груди. 

 

Питање:  

У описима одела у првој партији наводе се и позиције штампаног знака фирме. 

Уобичајена пракса у складу са чланом 77 став 8 јесте да се на узорцима који се достављају 

не штампа лого предузећа (већ је то обавеза испоручиоца) јер узорци са логом касније 

постају неупотребљиви. 

Молимо да то и потврдите. 

 

,Одговор:  

 

 Узорци  радних одела, које понуђачи достављају, не морају бити са логом предузећа. 

 

                                                                           

                                                                  

                                                                               ЈКП“Горњи Милановац“ 

                                                                             Комисија за јавну набавку 


