
 
Комисија за јавну набавку                                                            Свим потенцијалним понуђачима 
 
 

Набавка ЈНМВ 03/2018 – ХТЗ ОПРЕМА 
 

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

 

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку добара број ЈНМВ 03/2018 – ХТЗ 
ОПРЕМА, наручилац у предвиђеном року од 3 дана даје следећа појашњења на захтев од стране 
заинтересованих лица: 

 

Питање 1. 

1. Dvodelno radno odelo - Pilot: navedeni standard SRPS EN 340 je povučen. Umesto njega važi SRPS EN 
13688 i unosi bitne novine, pa molimo da zahtev za standardnom usaglasite sa važećim propisima, odnosno 
ispravite standard, kao što ste kod mantila naveli taj ispravan, važeći standard. 
Naveli ste, dalje, da radno odelo treba da ima reflektujuće trake širine 35 mm što je nestandardno i 

neuobičajeno. Uobičajena širina reflektujućih traka (posebno za odeću visoke vidljivosti) je 50 mm, a 
raspoloživa je i širina 25 mm. Molimo da uvažite odredbu člana 10. ZJN, odnosno omogućite obezbeđivanje 
konkurencije navođenjem nediskriminišućih uslova koji nisu na štetu kvaliteta odnosno suštine vašeg 
tehničkog zahteva. 
 
Питање 2. 
2. Dvodelno radno odelo - varilačko: Molimo da bliže definišete "vatroodbojni pamuk" jer takav pojam u 

tekstilu nije uobičajen. Materijal ne može da odbija vatru, ali može da ne pospešuje gorenje, da je samogasiv 
i slično, ali je najbolje da se navedu merivi tehnički uslovi, odnosno standard koji tkanina odnosno odelo mora 

da zadovolji. Takođe, konac od kojeg je sašiveno takvo odelo mora biti takođe u skladu sa tkaninom, tipa 
Nomex, Kevlar ili slično, jer ukoliko je jedina razlika između 1. i 2. odela u tkanini - takvo odelo nije 
zadovoljavajuće. Imajući u vidu da je navedena odeća, prema Pravilniku o LZO na koji se pozivate, u kat. II 
neophodno je da odelo ima Sertifikat o pregledu tipa. Molimo da zahtev usaglasite sa važećim propisima i 
pružite dodatne informacije. 

 
Питање 3. 
3. Kišno odelo dvodelno sa fluo trakama: Koje širine treba da budu reflektujuće trake? Navedite koje 
standarde treba da zadovolji imajući u vidu da odelo sa opisanim karakteristikama mora da zadovolji više 
standarda i spada u kategoriji II. 
Kišno odelo kako je navedeno spada u odeću visoke vidljivosti za koju je uobičajeno da celo ili većinski bude 

od tkanine koja je fluo žuta ili oranž. Molimo da uvažavajući član 10. ZJN omogućite ponudu odeće fluo oranž 
ili fluo žute, boje, sa svim ostalim navedenim karakterisitkama, jer je takva odeća uobičajena, u odnosu na 
plavu, kako ste tražili. 
 

Питање 4. 
4. Gizme gumene Tigar: molimo da izvršite ispravku dokumentacije u skladu sa članom 72. ZJN stav. 4 
navođenjem reči "ili odgovarajuće" svuda gde se pominje naziv proizvođača, robni znak, tip ili sl. 

 
Питање 5. 
5. Čizme - kombinezon: naveli ste da treba da bude od PVC-a. Da li je prihvatljivo da bude od gume, što je 
kvalitetnija i dugotrajnija opcija, imajući u vidu fleksibilnost i veću otpornost gume u odnosu na PVC? 
 
Питање 6. 
6. Kožna kecelja varilačka: Navedeni standard EN 470-1 je povučen. Važeći standard za navedenu opremu je 

SRPS EN ISO 11611. Molimo da ispravite i usaglasite tehničku specifikaciju sa pripisima. 
 
Питање 7. 
7. Fluo prsluk: Prsluk ove namene mora da zadovoljava standard SRPS EN 20471, pa molimo da to navedete. 

 
Molim za potvrdu prijema pitanja, kao i Vaše odgovore. 

Imajući u vidu obim nejasnoća i potrebnih izmena, kao potrebu izrade uzorka odeće prema Vašem zahtevu, 
molim da date primeren, dodatni rok za podnošenje ponuda. 

 
__________________ _ . _ __________________ 

 
 
 

ЈКП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР 
19 000 Зајечар, Србија 
Бул. др Зорана Ђинђића 5 
ПИБ: 101328084,  
Матични број: 07183372 

 
www.vodovodza.rs 

Служба јавних набавки 
Тел: 019/422 041 

019/423 041 
Факс: 019/422 859 

e-mail: vodovodza@ptt.rs 

http://www.vodovodza.rs/
mailto:vodovodza@ptt.rs


 
Појашњење 1. 

Наручилац ће Изменом и допуном конкурсне документације уважити захтев за промену стандарда SRPS 
EN 340 адекватним, као и ширину рефлектујућих трака са 35 мм на „уобичајене“ 25 или 50 мм. 

 
Појашњење 2. 
Наручилац ће Изменом и допуном конкурсне документације код позиције 2. Дводелно радно одело – 
варилачко, усагласити са адекватним стандардом за заштитну одећу која се употребљава приликом 
заваривања и сродних процеса. 

 
Појашњење 3. 
За кишно одело високе видљивости наручилац ће додати тражене стандарде,  а тражена плава боја ће 
бити замењена бојом флуо жута или оранж, што ће бити исказано изменом и допуном конкурсне 
документације. 
 
Појашњење 4. 

На страни 8/31 Конкурсне документације, у Напоменама 1. тачка 4 стоји следеће: „Сваки робни знак, 
тип, порекло или производња назначени у спецификацији конкурсне документације праћени су речима 
«или одоговарајуће“ тако да исти навод важи за све ставке из спецификације.  

 
Појашњење 5. 
Код позиције Чизме комбинезон, грешком стоји ПВЦ уместо гуме, тако да ће иста бити отклоњена 

Изменом и допуном конкурсне документације. 
 
Појашњење 6. 
Код позиције Кожна кецеља варилачка стандард EN 470-1 ће бити замењен адекватним односно SRPS EN 
ISO 11611. 
 
Појашњење 7. 

Код позиције Прслук флуоросцентни Наручилац ће убацити стандард SRPS EN 20471 кроз измену и 
допуну конкурсне документације. 
 

_______ . _______ 
 

 
У складу са законским одредбама наручилац одговоре на постављена питања објављује на: 

 порталу јавних набаки и 
 интернет страници наручиоца  

 
 
У Зајечару, 
Дана:15.03.2018. 

  

                                                                                         Комисија за јавне набавке 

    Синиша Радовановић 


