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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  БРОЈ 6 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ БРОЈ 76/2018  

 

Питање бр.1: 

Поштовани, 

У питањима и одговорима број 2 допис врој 24/2019-513 од 21.02.2019. године. На 

питањеброј 2: из описа производа није јасно од које тачно врсте материјала је израђен 

уложак. Да ли је цео уложак / и тело и рукави израђен од исте основне тканине као и јакна – 

полиестер са ПУ премазом 180-200 gr/m² са штепаном поставом пуњеном кофлином или је 

цео урађен од штепане поставе пуњене кофлином? 

Одговорили сте: Цео уложак тело и рукави урађен је са постављеном штепаном поставом 

пуњен кофлином који се може носити засебно.  

Овај одговор није прецизан и може само да се схвати као да постава има поставу. И даље 

није јасно од чега је основни материјал-лице за уложак. 

Такође, у питањима и одговорима број 1 навели сте да уложак има рукаве који могу да се 

скидај, како би се користио као прслук. 

Имајући у виду да сте тражили јакну са одвојивим улошком, која је у складу са правилником 

LZO 100/11 и стандардима SRPS EN ISO 20471, SRPS EN 343 и SRPS EN 14058, који се односе на 

високовидљиву одећу за заштиту од кише и хладноће, сваки део јакне мора да испуни захтеве 

наведених стандарда. Уколико је јакна израђена као високовидљива одећа, а има више делова који 

могу засебно да се користе, сваки део мора бити високовидљив. Штепана постава има само 

функцију заштите од хладноће. Према томе, уложак јакне који може самостално да се носи са 

рукавима или без рукава мора бити израђен од исте тканине као и основна спољашна јакна. Ова 

врста одеће мора имати Сертификат о прегледу типа према Правилнику о LZO 100/11, јер у 

Републици Србији не постоји акредитована установа која може извршити потребна 

испитивања у сврху сертификације према наведеним стандардима. 

Према томе питање гласи: Да ли је лице улошка јакне израђено од истог материјала 

као спољашна јакна 100% полиестер са ПУ премазом, површинске масе 180-200 gr/m², са 

рефлектујућим тракама и постављен штепаном поставом за заштиту од хладноће, како би могао 

да се носи одвојено од спољашне јакне? 

 

Одговор бр.1: 

Лице улошка јакне израђено је од истог материјала као и спољашна јакна 100% полиестер са 

ПУ премазом површинске масе 180-200 гр/м² са рефлектујућом траком и постављен је 

штепаном поставом пуњеном кофлином. И јакна и уложак морају бити идентичног изгледа у 

распореду боја тканина. 
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