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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  БРОЈ 4 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 59/2019  

 

Питање бр.1: 

Да ли на узорку који се доставља на дан отварања ПАРТИЈА БРОЈ 1 – мушко службено 

одело и женско службено одело треба да се у ради вез или захард амблем или се узорци без 

лога на сако-у? 

Одговор бр.1: 

Узорак средства који се доставља уз понуду је без пришивеног амблема (лого). Како би смо 

смањили трошкове припреме понуде Понуђача, обавештавамо вас да тек након избора 

најповољнијег понуђача, исти ће у договору са Наручиоцем бити у обавези да наведени 

амблем (лого) изради засебно, да га пришије за сако летњи и зимски (мушки и женски), 

кошуљу кратког рукава (мушка и женска), капа- шапка (мушка и женска) и јакну са 

улошком. 

Наручилац ће на основу датог одговора на странама 5, 25, 26, 128 и 129 од 137  извршити 

измене и допуне конкурсне документације. 

 

Питање бр.2: 

Да ли на женском сако-у имају слицеви на леном делу или су леђа без шлица? 

Одговор бр.2: 

Сако женског службеног одела (летњи и зимски) нема шлиц на леђном делу сходно слици и 

техничком опису истог, а која је саставни део Правилника о службеним ознакама и 

службеном оделу у Акционарском друштву за управљање јавном железничком 

инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд.  

 

Питање бр.3: 

У којим величинским бројевима се раде мушки а у којим величинским бројевима се раде 

женски узорци? 

Одговор бр.3: 

За узорке који се достављају уз понуду нису стриктно одређени величински бројеви, а могу 

се израдити у величинама које су највише заступљене у пракси као на пример 52, 54 и 

слично. 
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