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

Републике Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Институт за кукуруз «Земун Поље», 

улица Слободана Бајића број 1, Београд-Земун, у поступку јавне набавке добара: 

Рекламни материјал, по партијама,  редни број набавке 6/17, даје следеће 

одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

Јавна набавка добара : Рекламни материјал,  по партијама 

 Партија 1 – Рекламне мајице. 

На основу Ваше спецификације за памучне (рекламне) мајице, молим Вас да 

нам одговорите на наш следећи упит: 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

У спецификацији је наведено да се мајица израђује од чешљаног памука 

(макоа), што је врло широк појам, те Вас молим да ближе појасните 

спецификацију која се тиче; 

- Маси по јединици површине и методи испитивања, тј. да ли је могуће понудити 

материјал који има одступање до  10% у односу на задату грамажу? 

-  Густине плетења и методе испитивања густине? 

- Финоћа пређе и метода испитивања? 

-  У којем је преплетању и методу испитивања? 

-  Скупљање приликом прања и методу испитивања? 

- Што се тиче сировинског састава рендера која су дозвољена одступања и 

методу испитивања? 

 

ОДГОВОР 1: 

Одговарајуће је понудити памучне мајице са штампом чија је  спецификација 

материјала чешљани памук – мако или памук, 160gr/m2 +/- 5%, рендер: 95% памук, 

5% ликра. 

 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Навели сте да је рамени део мајице „наштепан“ и да је дупли спољни штеп на 

рендеру као и да је мајица порубљена (рукави и дно мајице). Можете ли да 

дефинишите која је ширина раменог и вратног дела који је наштепан, (вероватно 

сте то ставили због чврстоће мајице). 

 

ОДГОВОР 2: 

Одговарајуће је понудити памучне мајице чија је ширина раменог и вратног дела 

који је наштепан 10мм. 

 

 

ПИТАЊЕ 3: 

Што се тиче поруба на рукавима и појасу наведено је да ширина поруба 

одређена, молим Вас да ми доставите податак о броју убода у поруб рукава и 
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појаса, уколико постоји такав податак, како би приликом израде узорка мајице 

знали како да приступимо изради. 

 

 

ОДГОВОР 3: 

Наручилац није дефинисао број убода у поруб рукава и појаса. 

 

 

Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације. 

  

          

Објашњење број: 2                   Комисија за јавну 

набавку 

Датум: 19.07.2017.г. 


