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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  БРОЈ 1 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 59/2019  

 

Питање бр.1: 

Postovani, molim Vas za pojašnjenje u vezi partije 5.1 kravate 

1. duzina kravate merena od čvora na dole 

2. sirina kravate u najsirem delu 

3. mesto znaka na kravati mereno od zavrsetka čvora na dole 

4. da li se logo kompanije radi u boji ikoje su boje po pantone karti. 

Одговор бр.1: 

1.   МУШКА КРАВАТА: дужина кравате мерена од чвора до краја је дужине је 45цм. 

ЖЕНСКА КРАВАТА: дужина кравате мерена од чвора до краја је дужине је 30цм.  

2.  МУШКА КРАВАТА: ширина кравате у најширем  делу је 10цм. 

      ЖЕНСКА КРАВАТА: ширина кравате у најширем делу је 8цм. 

3.   Одустајемо од знака на кравати, мушка и женска кравата треба да буду израђене без 

знака (амблема). 

4.   Лого компаније (амблем) мора да се посебно ишије, па да се након тога пришије на 

артикле (сако, кошуља кратак рукав и капа- шапка). 

Облик, димензије и боја лога Друштва мора бити у складу са одредбама Правилника о 

службеним ознакама и службеном оделу у Акционарском Друштву за управљање 

јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд 

број 4/2019-1568 од 03.07.2019. године (извод у прилогу). 

АМБЛЕМ (ЛОГО) 

 

 

 

 

 1.50 cm 

 

 

 

   4.00 cm 

 

                                                                                              Слика 1. 

 

        

Ознака (амблем) на слици 1.  се израђује за сако и кошуљу кратког рукава 

 

mailto:nabavke.infra@srbrail.rs


 

 

2 

 

 

   
 

 3.00 cm  

                                                                                                        

      

                                                                                                            Слика 2. 

 

 

 

Ознака (амблем) на слици 2.  се израђује за капу.  

 

Наручилац ће на основу датих одговора на странама 23, 25, 26, 127, 128 и 129 од 137  

извршити измене и допуне конкурсне документације.  


