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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  БРОЈ 7 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ БРОЈ 76/2018  

 

Питање бр.1: 

С обзиром да сте дана 25.02.2019. у одговору на питање заинтересованог понуђача 

одговорили опширније и детаљније од онога што је питањем недвосмислено питано, односно 

да су, цитирамо “Крагна, рамени део, грудни део и капуљача су тегет боје као и крајњи 

доњи део јакне и завршетак рукава у пречнику од 15-20 см. Рефлектујући жути део 

тканине су рукави, леђни и трбушни део. Рефлектујуће траке по стандарду су нашивене 

у доњем делу јакне преко тегет тканине, у висини груди преко целог обима, две косе 

траке преко грудног, раменог и леђног дела и спајају се са траком преко груди и леђа. 

Рефлектујућа трака је преко рукава у горњем делу према рамену а наспрам грудне 

хоризонталне траке, и у доњем делу изнад зглоба шаке“. појављују се прилично велике 

различитости у односу на првобитан опис из конкурсне документације, описом нових 

детаља.   

С тим у вези, у недоумици смо да ли и даље остајете при формулацији да се као узорак може 

понудити јакна која има комбинацију боја флуоресцентно жуто/тегет или наранџасто/тегет, 

јер се у јучерашњем одговору помиње искључиво флуоресцентно жуто/тегет комбинациjа?  

Одговор бр.1: 

 У техничким карактеристикама конкурсне документације приоритет је дат јакни у 

комбинацији флуоросцентно жуто/тегет боје, а може се понудити и узорак у комбинацији 

боја наранџасто/тегет. 

 

Питање бр.2: 

Такође, распоред рефлектујућих трака је различито описан него у првобитној 
документацији, што изискује промену конкурсне документације у техничком делу где је и опис 
јакне. 
Због свега наведеног, а пре свега из разлога што нови детаљан опис јакне изискује додатно 

време за припрему одговарајућег узорка јакне, молимо Вас да рок за предају понуда бар за 10 

календарских дана. 

Одговор бр.2: 

У техничким карактеристикама конкурсне документације као и у одговору  од 

25.02.2019. године, дат је идентичан  опис јакне с тим што је у одговору дат детаљнији опис 

како понуђачи не би били у недоумици. 

Рок за предају понуда остаје исти како је дефинисано Позивом за подношење понуда и 

Конкурсном документацијом. 
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