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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:  

Питање и појашњење за јавну набавку 15/16 – Прслуци. 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Читајући претходна питања потенцијалних понуђача, приметли смо да нисте дали 

адекватан одговор. По закону морате одобрити свим заинтересованим понуђачима 

прслук на увид. Уколико немате барем један узорак, онда морате да обезбедите 

скицу модела и приложите уз документацију. У супротном, бацате сумњу на себе 

да је јавна набавка унапред договорена, а на шта остали понуђачи имају право да 

исти оборе због неправилности. 

Молимо вас да у што краћем року доставите модел на увид или дате скицу модела, 

а да рок за подношење понуде померите за минимум 7 дана. 

 

ОДГОВОР 1: 

Наручилац је у складу са ЗЈН припремио Конкурсну документацију и детаљну 

техничку спецификацију предметне набавке и сходно томе, одговарајуће је 

понудити прслук са следећим техничким карактеристикама: 

- постављени  прслук је равног кроја, дужине испод бокова, са могућношћу 

подешавања у делу струка (са дрикером на пресвученој гуменој траци са обе 

стране)  и са подигнутом  преклопном крагном; 

- прслук се затвара пластичним ливеним рајсфешлусом по целој дужини до 

крагне, преко којег  је нашивен паспул (преклопна лајсна), који  се фиксира за 

лице прслука са две нашивене  чичак траке. Крагна је преклопна са једним 

дрикером. Унутрашњи део крагне ојачан ситно ребрастим сомотом; 

- прслук има 12 џепова: 

 на предњем прсном делу се налазе два џепа са бочним вертикалним ливеним 

рајсфешлусом, на која су нашивена два „кеса“ џепа који се преклопно чичак 

траком затварају, плус мали „кеса“ џеп на левом комплету џепова, 

 четири џепа на предњој доњој страни: два „кеса“ џепа са преклопним  

затварањем који се фиксирају  чичак траком, а испод су два џепа који се 

затварају  ливеним рајсфешлусом, 

 у унутрашњем делу прслука се налазе  три џепа: два у доњем делу, десни са 

преклопним затварањем чичак траком, леви доњи и горњи са ливеним 

рајсфешлусом. 

- рамени део је ојачан ситно ребрастим сомотом; 

- за боље пријањање рукава у унутрашњем делу је убачен паспул са еластичном 

траком; 

- боја прслука: црна; 

- спољни материјал прслука: 65% полиестер и 35% памук; 

- постава: 100% полиестер са синтетичким пуњењем; 

- брендирање: Лого са предње стране изнад левог горњег џепа у сребрно-сивој 

боји оквирних димензија  5 цм * 7 цм. 

 

Како Наручилац не располаже са моделом прслука, исти не може дати 

заинтересованим лицима на увид, али прилаже архивске фотографије истог. 
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Како је рок за подношење понуда за предметну набавку 30 дана и није било измене 

Конкурсне документације, Наручилац сматра да нема основа за продужењем рока 

за подношење понуда и да су понуђачи имали довољно времена за припрему 

понуда. 

 

 

 

 
 

  

 

 

Наведено објашњење представља саставни део Конкурсне документације. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Објашњење број: 4 

  Датум: 12.01.2017. г. 

Комисија за јавну набавку 


