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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: Рекламне мајице, редни број набавке 10/19, да је следеће одговоре на 

питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Поштовани, 
 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

Да ли је могуће у склопу тендера (ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РЕКЛАМНЕ МАЈИЦЕ-

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр.10/19) понудити мајицу Sofspun којој је спецификација 

следећа: 

 100% памук, 

 Шивена у туби. 

 

 

ОДГОВОР 1: 

 

Одговарајуће је понудити рекламну мајицу следеће спецификације: 

 Памучна мајица са штампом 

 Спецификација материјала: чешљани памук - мако, 160gr/m2 +/- 5%. 

 Рендер: 95% памук, 5% ликра. 

 Мајица “О” изрез, беле неутралне боје (шивена са стране, не у туби). 

 У раменом и вратном делу ојачана “наштепана” траком од основног 

материјала ширине 1 cm. 

 Рендер око врата у боји мајице, дупли спољни штеп на рендеру. Ширина 

рендера – 2 cm. 

 Скупљање мајице: до 3% по дужини и ширини,  при прању на температури до 

400C 

 Величинска ознака мајице и сировински састав нашивени иза врата.  

 Мајица порубљена (рукави и појас), ширина поруба - 2cm.  

 Мајица мора да има важећу висећу декларацију која је закачена на мајицу на 

видном месту са тачним подацима о произвођачу  (бр.телефона, адреса, wеб 

адреса уколико је има, години производње, шифра артикла), сировинском 

саставу, начину одржавања. 

 Мајица мора бити урађена у складу са свим важећим стандардима (SRPS EN 

13402-3:2015, SRPS EN ISO 13688:2015).  

 Паковање: мајица мора бити појединачно запакована у кесу 

(полипропиленска кеса) како би била заштићена од спољашњих утицаја. 

 Димензије штампе: око 5cmx5cm(лого).  

 Боја штампе: зелена. 

 Величине: L, XL, XXL, 3XL. 

 Обавезно уз понуду доставити: узорак мајице (величине: XL, без штампе) 

обавезна декларација о усаглашености којом се доказују тражена својства, 
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узорци тканина 1m2 и атести којим се доказују тражена својства материјала 

који се користи у изради готовог производа. 

 

Наведено објашњење представља саставни део Конкурсне документације.  
        

 

 

Објашњење број: 2     Комисија за јавну набавку 

Датум: 09.08.2019.г. 


