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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 – 

Прслуци, редни број набавке 15/16, даје следеће одговоре на питања 

заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ:  

 

У Измени конкурсне документације за јавну набавку прслука бр 15/16 молимо вас 

да размотрите следеће: 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Навели сте да граматура основног материјала треба бити 160 гр/м2. Желимо да вас 

информишемо да је ово неуобичајено танак материјал за ову намену, ради 

поређења, то је граматура за производе између кошуље и радног мантила што 

прслук сигурно није. Прслуци се уобичајено раде од материјала у распону од бар 

220гр/м2 па до 300гр/м2, те вас молимо да још једном размотрите површинску 

масу захтеваног материјала, као и толеранцију у одступању масе и сировинског 

састава. 

  

ОДГОВОР 1: 

Одговарајуће је понудити прслук  следећих техничких карактеристика у погледу 

материјала израде: 

- Спољни материјал прслука: 65% полиестер и 35% памук тежине односно 

површинске масе 160g/m2,  

- Постава: 100% полиестер са синтетичким пуњењем тежине односно 

површинске масе 200g/m2. 

 

Дозвољено одступање за декларисану вредност сировинског састава спољног 

материјала прслука је +/-3%, односно толеранција у одступању површинске масе 

спољног материјала и синтетичког пуњења је +/-5% 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Захтевани рок испоруке прве количине прслука је 10.02.2017. Обзиром да је датум 

отварања наведен за 25.01.2017, а за очекивати је да ће бити више од једног понуђача 

и под условом да Одлуку о додели уговора донесете исти дан када је отварање што 

је мало вероватно, мора се чекати законски од 10 дана за проток Захтева за заштиту 

права што тражени рок чини немогућим. Молимо Вас да рок дефинишете 7-10 дана 

од потписивања уговора. 

 

ОДГОВОР 2: 

Наручилац није у могућности да мења дефинисане рокове испоруке. 
 

 

Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације. 
 
 
 

 
 
 

Објашњење број: 9 

  Датум: 19.01.2017. г. 

Комисија за јавну набавку 


