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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
Сектор за материјално - финансијске послове 
07 Број 404-ЈН-13/18 
27.04.2018. године 
Б е о г р а д 
 
 

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА –ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА И ИЗМЕНА 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У  ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ДОБАРА:  
 

Униформе за седиште Сектора за ванредне ситуације, ЈН број 13/18 
 
Овим путем Вам достављамо одговоре на питања – додатна појашњења, као и измене конкурсне 
документације у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 
14/15 и 68/15“) у вези предметног поступка: 
 
ПИТАЊЕ 1:  Да ли се ознака презимена ради у жакард техници како је наведено у документацији или 
се може радити и у техници веза како је до сада испоручивано за потребе Сектора за ванредне 
ситуације?   
ОДГОВОР 1-ИЗМЕНА: Ознака за „презиме“ може се радити у техници жакард и техници веза.   
 
ПИТАЊЕ 2. Висина-дужина ознаке СВС је 9,5 цм, а у документацији је димензија наведене ознаке 
10,5 цм. Коју димензију ознаке треба доставити као узорак?  
ОДГОВОР 2-ИЗМЕНА:  Висина ознаке СВС-а је 9,5 цм. 
 
ПИТАЊЕ 3. На приложеној скици за панталоне у документацији су приказана два задња паспул џепа 
са рајсфешлусом, а у документацији се описује само један. Да ли се нашивају један или два џепа?  
ОДГОВОР - ПОЈАШЊЕЊЕ 3:   Нашива се један задњи џеп на десној страни панталона.  
 
ПИТАЊЕ 4: У документацији за дукс је наведено да је дужина ојачања на крајевима 15 цм. Због 
конструкције рукава могуће је израдити ојачање дужине 15 цм на једној страни (предњој или задњој). 
На којој страни рукава се мери дужина ојачања? 
ОДГОВОР- ПОЈАШЊЕЊЕ 4: На дускерици се израђује ојачање на рукавима на крајевима 15 цм 
мерено од предње стране.  
 
ПИТАЊЕ 5: У документацији је наведено шта све чини комплет. Да ли је уз понуду довољно 
доставити по један узорак од сваког одевног предмета? 
ОДГОВОР- ПОЈАШЊЕЊЕ 5:   Довољно је доставити по један узорак од сваког дела комплета 
униформе, као што је и наведено на страни 25 конкурсне документације у Поглављу III: Посебни 
захтеви од којих зависи прихватљивост понуда 
 

С обзиром да се мења конкурсна документација у Поглављу III: ВРСТА  ДОБАРA; МЕСТО 

ИСПОРУКЕ,ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ, продужава се рок 

за доставу понуда. Нови рок за доставу понуда је  10.05.2018. год до 10:00 часова, отварање истог 

дана у 11:00 часова. 
 
                                                                                                               Чланови Комисије с.р. 


