
 
 

 

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени 

гласник Републике Србије», број 124/12), Институт за кукуруз «Земун 

Поље», улица Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку 

јавне набавке, број 29/14 – Радна одећа и прибор, по партијама, даје 

следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Питања за јавну набавку број 29/14 - Радна одећа и прибор. 

 

 

ПИТАЊЕ 1:  

Молим Вас да ми разјасните ставку 8 у партији 4, азбестне рукавице? 

Зар азбест није канцерогена материја, па и самим тим те рукавице 

нису у употреби већ дуже време. Предпостављам да тражите 

рукавице за високе температуре, па бих Вас молили да ми кажете 

да ли је та рукавица са 5 прстију или са 1 прстом. Такође да ли је та 

рукавица са алуминијумом са горње стране или без њега, и колики 

контакт треба рукавица да трпи у додиру са топлотом. 

 

ОДГОВОР 1: 

Одговарајуће је понудити рукавице са пет прстију, отпорне на високе 

температуре до 250ºC, које трпе топлоту неколико минута. 

 

ПИТАЊЕ 2:  

Ставка 5 у партији 4, гумене рукавице. Рукавице од потпуне гуме или 

може и комбинација ПВЦ-а, и која је дужина рукавице? 

 

ОДГОВОР 2: 

Одговори на наведено питање ће се дати кроз измену конкурсне 

документације, која ће се објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страни Наручиоца.  

 

ПИТАЊЕ 3:  

Ставка 9 у партији 4, молим Вас за за разрешење да ли се под овим 

маскама сматрају маске за једнократну употребу? 

 

ОДГОВОР 3: 

Пресоване заштитне маске су маске за једнократну употребу. 

 

 

 

 



ПИТАЊЕ 4:  

Ставка 4 и 6 у партији 4, рукавице кожне од говеђе коже кажете у 

ставци 4, па Вас молим да ми дате појашњење ставке 6, заштитне 

кожне рукавице, која кожа је упитању? 

 

ОДГОВОР 4: 

Одговарајуће је понудити баштанске кожне рукавице. 

 

 

 

Наведена објашњења представљају саставни део конкурсне 

документације. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

Објашњење број: 5 
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