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Предмет: Додатне информације – појашњење конкурсне документације за ЈНМВ бр. I-015-2-16, 

набавка ХТЗ опреме 

 

 

Везано за јавну набавку ЈНМВ br. I-015-2-16, набавка ХТЗ опреме, један од потенцијалних 

понуђача затражио је додатне информације или појашњење конкурсне документације и то 

постављајући следећа питања: 

 

1. Према јавној набавци број I-015-2-16 - ХТЗ опрема у делу конкурсне документације – техничка 

спецификација, тражите за ставку рб.1 (ципеле плитке S3); 

 Извештај о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије са територије Србије 

 декларацију о усаглашености са траженим стандардом 

 сертификат о прегледу типа издат од стране акредитоване лабораторије са територије 

Србије 

 технички лист да је артикал усаглашен са траженом техничком спецификацијом 

 упутство за употребу и одржавање 

Питање: 

Шта подразумева технички лист и ко издаје тај документ? 

Молимо за детаљно појашњење и одговор на постављено питање. Тражимо да измените конкурсну 

документацију и продужите рок за подношење понуда. 

 

 

2. У делу конкурсне документације – техничка спецификација, тражите за ставку бр.2 (ципеле 

дубоке S3); 

 Извештај о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије са територије Србије 

 декларацију о усаглашености са траженим стандардом 

 сертификат о прегледу типа издат од стране акредитоване лабораторије са територије 

Србије 

 технички лист да је артикал усаглашен са траженом техничком спецификацијом 

 упутство за употребу и одржавање 

Питање: 

Шта подразумева технички лист и ко издаје тај документ? 

Молимо за детаљно појашњење и одговор на постављено питање. Тражимо да измените конкурсну 

документацију и продужите рок за подношење понуда. 
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3. У делу конкурсне документације – техничка спецификација, тражите за ставку рб.1 (ципеле 

плитке S3); 

 Извештај о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије са територије Србије 

 декларацију о усаглашености са траженим стандардом 

 сертификат о прегледу типа издат од стране акредитоване лабораторије са територије 

Србије 

 технички лист да је артикал усаглашен са траженом техничком спецификацијом 

 упутство за употребу и одржавање 

Питање: 

Ако је ципела европског порекла, поседује сертификат и декларацију, који су преведени и оверени 

од стране овлашћеног судског тумача и сертификат о прегледу типа издат од овлашћене 

лабораторије са територије Србије, зашто онда тражите накнадно испитивање и извештаје од 

акредитоване лабораторије са територије Србије, за карактеристике које су већ испитане и 

доказане сертификатом произвођача? 

Молимо за детаљно појашњење и одговор на постављено питање. Тражимо измену конкурсне 

документације и прихватање сертификата европског произвођача без накнадног извештаја домаће 

лабораторије и продужење рок за подношење понуда. 

 

 

4. У делу конкурсне документације – техничка спецификација, тражите за ставку рб.2 (ципеле 

дубоке S3); 

 Извештај о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије са територије Србије 

 декларацију о усаглашености са траженим стандардом 

 сертификат о прегледу типа издат од стране акредитоване лабораторије са територије 

Србије 

 технички лист да је артикал усаглашен са траженом техничком спецификацијом 

 упутство за употребу и одржавање 

Питање: 

Ако је ципела европског порекла, поседује сертификат и декларацију, који су преведени и оверени 

од стране овлашћеног судског тумача и сертификат о прегледу типа издат од овлашћене 

лабораторије са територије Србије, зашто онда тражите накнадно испитивање и извештаје од 

акредитоване лабораторије са територије Србије, за карактеристике које су већ испитане и 

доказане сертификатом произвођача? 

Молимо за детаљно појашњење и одговор на постављено питање. Тражимо иумену конкурсне 

документације и прихватање сертификата европског произвођача без накнадног извештаја домаће 

лабораторије и продужење рок за подношење понуда. 

 

 

5. У делу конкурсне документације – техничка спецификација ставка рб.3 (Грета Пилот одело са 

црвеним паспулима тражите): 

 Извештај о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије са територије Србије, 

као и испитивање тканине радног одела 

Питање: 

На шта се конкретно односи Извештај о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије са 

територије Србије, у првом делу ваше реченице, пошто се други део односи на испитивање 

тканине радног одела? 

Овај део техничке документације нам није јасан па молимо за појашњење и одговор на постављено 

питање. Сматрамо да је обавезна измена конкурсне документације, као и продужење рока за 

достављање понуда. 

 

 

 



6. У делу конкурсне документације – техничка спецификација ставка рб.4 (Грета Пилот одело са 

црвеним паспулима + уложак за одело) тражите: 

 Извештај о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије са територије Србије, 

као и испитивање тканине радног одела 

Питање: 

На шта се конкретно односи Извештај о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије са 

територије Србије, у првом делу ваше реченице, пошто се други део односи на испитивање 

тканине радног одела? 

Овај део техничке документације нам није јасан па молимо за појашњење и одговор на постављено 

питање. Сматрамо да је обавезна измена конкурсне документације, као и продужење рока за 

достављање понуда. 

 

7. У делу конкурсне документације – техничка спецификација ставка рб.7 (рукавице радне): 

 Извештај о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије са територије Србије 

 декларацију о усаглашености са траженим стандардом 

 сертификат о прегледу типа издат од стране акредитоване лабораторије са територије 

Србије 

 технички лист да је артикал усаглашен са траженом техничком спецификацијом 

 упутство за употребу и одржавање 

Питање: 

Ако вам доставимо сертификат произвођача, декларацију о усаглашености са траженим 

стандардом, сертификат о прегледу типа акредитоване лабораторије са територије Србије, зашто 

вам је потребан додатни извештај домаће акредитоване лабораторије са територије Србије? 

Овај део техничке документације нам није јасан па молимо за појашњење и одговор на постављено 

питање. Сматрамо да је обавезна измена конкурсне документације, као и продужење рока за 

достављање понуда. 

 

8. У делу конкурсне документације – техничка спецификација ставка рб.9 (чизме ПВЦ): 

 Извештај о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије са територије Србије 

 декларацију о усаглашености са траженим стандардом 

 сертификат о прегледу типа издат од стране акредитоване лабораторије са територије 

Србије 

 технички лист да је артикал усаглашен са траженом техничком спецификацијом 

 упутство за употребу и одржавање 

Извештаји о испитивању домаће акредитоване лабораторије износе веома много (помножено са 

бројем артикала), што спречава многе потенцијалне понуђаче да учествују у овој јавној набавци, 

чиме директно кршите члан 10. и члан 12. ЗЈН. Конкурсну документацију сте објавили 01.11.2016. 

а рок за подношење понуда је до 09.11.2016. За тако кратко време немогуће је урадити све 

извештаје и испитивања која сте затражили да се ураде у акредитованој лабораторији на 

територији Србије. Самим тим што је кратак рок и велики број извештаја, наводе на сумњу да су 

са намером дискриминаторски услови чиме би се фаворизовао поједини добављач који већ има 

тражену документацију. 

Питање: 

Ако вам доставимо сертификат произвођача, декларацију о усаглашености са траженим 

стандардом, сертификат о прегледу типа акредитоване лабораторије са територије Србије, зашто 

вам је потребан додатни извештај домаће акредитоване лабораторије са територије Србије? 

Овај део техничке документације нам није јасан па молимо за појашњење и одговор на постављено 

питање. Сматрамо да је обавезна измена конкурсне документације, као и продужење рока за 

достављање понуда. 

 

 

 

 

 



9. У конкурсној документацији на страни 9/33 наводите да су у питању сукцесивне испоруке. 

Питање: 

Можете ли да дефинишете рокове за сукцесивну испоруку 5 пари ципела плитких S3 (ставка рб.1) 

као и спецификацију величина? 

Молимо за појашњење и одговор на постављено питање. Сматрамо да је обавезна измена 

конкурсне документације, као и продужење рок за достављање понуда. 

 

10. У конкурсној документацији на страни 9/33 наводите да су у питању сукцесивне испоруке. 

Питање: 

Можете ли да дефинишете рокове за сукцесивну испоруку 5 пари ципела дубоких S3 (ставка рб.2) 

као и спецификацију величина? 

Молимо за појашњење и одговор на постављено питање. Сматрамо да је обавезна измена 

конкурсне документације, као и продужење рок за достављање понуда. 

 

11. У конкурсној документацији на страни 9/33 наводите да су у питању сукцесивне испоруке. 

Питање: 

Можете ли да дефинишете рокове за сукцесивну испоруку 5 комада Грета Пилот одела са црвеним 

паспулима (ставка рб.3) као и спецификацију величина? 

Молимо за појашњење и одговор на постављено питање. Сматрамо да је обавезна измена 

конкурсне документације, као и продужење рок за достављање понуда. 

 

12. У конкурсној документацији на страни 9/33 наводите да су у питању сукцесивне испоруке. 

Питање: 

Можете ли да дефинишете рокове за сукцесивну испоруку 5 комада Грета Пилот одела са црвеним 

паспулима + уложак за одело (ставка рб.4) као и спецификацију величина? 

Молимо за појашњење и одговор на постављено питање. Сматрамо да је обавезна измена 

конкурсне документације, као и продужење рок за достављање понуда. 

 

13. У конкурсној документацији на страни 9/33 наводите да су у питању сукцесивне испоруке. 

Питање: 

Можете ли да дефинишете рокове за сукцесивну испоруку 50 пари рукавица кожних ојачаних 

(ставка рб.5) као и спецификацију величина? 

Молимо за појашњење и одговор на постављено питање. Сматрамо да је обавезна измена 

конкурсне документације, као и продужење рок за достављање понуда. 

 

14. У конкурсној документацији на страни 9/33 наводите да су у питању сукцесивне испоруке. 

Питање: 

Можете ли да дефинишете рокове за сукцесивну испоруку 30 комада ПВЦ кабаница (ставка рб.6) 

као и спецификацију величина? 

Молимо за појашњење и одговор на постављено питање. Сматрамо да је обавезна измена 

конкурсне документације, као и продужење рок за достављање понуда. 

 

15. У конкурсној документацији на страни 9/33 наводите да су у питању сукцесивне испоруке. 

Питање: 

Можете ли да дефинишете рокове за сукцесивну испоруку 8 пари рукавица радних (ставка рб.7) 

као и спецификацију величина? 

Молимо за појашњење и одговор на постављено питање. Сматрамо да је обавезна измена 

конкурсне документације, као и продужење рок за достављање понуда. 

 

16. У конкурсној документацији на страни 9/33 наводите да су у питању сукцесивне испоруке. 

Питање: 

Можете ли да дефинишете рокове за сукцесивну испоруку 2 пара рукавица морнар (ставка рб.8) 

као и спецификацију величина? 

Молимо за појашњење и одговор на постављено питање. Сматрамо да је обавезна измена 

конкурсне документације, као и продужење рок за достављање понуда. 



17. У конкурсној документацији на страни 9/33 наводите да су у питању сукцесивне испоруке. 

Питање: 

Можете ли да дефинишете рокове за сукцесивну испоруку 20 пари ПВЦ чизама (ставка рб.9) као и 

спецификацију величина? 

Молимо за појашњење и одговор на постављено питање. Сматрамо да је обавезна измена 

конкурсне документације, као и продужење рок за достављање понуда. 

 

18. У конкурсној документацији на страни 9/33 наводите да су у питању сукцесивне испоруке. 

Питање: 

Можете ли да дефинишете рокове за сукцесивну испоруку 20 пари ПВЦ S5 чизама (ставка рб.10) 

као и спецификацију величина? 

Молимо за појашњење и одговор на постављено питање. Сматрамо да је обавезна измена 

конкурсне документације, као и продужење рок за достављање понуда. 

 

19. У конкурсној документацији на страни 9/33 наводите да су у питању сукцесивне испоруке. 

Питање: 

Можете ли да дефинишете рокове за сукцесивну испоруку 50 комада прслука флуоресцентних 

(ставка рб.12) као и спецификацију величина? 

Молимо за појашњење и одговор на постављено питање. Сматрамо да је обавезна измена 

конкурсне документације, као и продужење рок за достављање понуда. 

 

20. У конкурсној документацији на страни 9/33 наводите да су у питању сукцесивне испоруке. 

Питање: 

Можете ли да дефинишете рокове за сукцесивну испоруку 30 комада грудњака дрил без рукава са 

усађеном вуном (ставка рб.14) као и спецификацију величина? 

Молимо за појашњење и одговор на постављено питање. Сматрамо да је обавезна измена 

конкурсне документације, као и продужење рок за достављање понуда. 

 

21. У конкурсној документацији на страни 9/33 наводите да су у питању сукцесивне испоруке. 

Питање: 

Можете ли да дефинишете рокове за сукцесивну испоруку 20 комада прслука радних (ставка 

рб.15) као и спецификацију величина? 

Молимо за појашњење и одговор на постављено питање. Сматрамо да је обавезна измена 

конкурсне документације, као и продужење рок за достављање понуда. 

 

22. У конкурсној документацији на страни 9/33 наводите да су у питању сукцесивне испоруке. 

Питање: 

Можете ли да дефинишете рокове за сукцесивну испоруку 30 комада кишних одела (ставка рб.16) 

као и спецификацију величина? 

Молимо за појашњење и одговор на постављено питање. Сматрамо да је обавезна измена 

конкурсне документације, као и продужење рок за достављање понуда. 

 

23. У конкурсној документацији на страни 9/33 наводите да су у питању сукцесивне испоруке. 

Питање: 

Можете ли да дефинишете рокове за сукцесивну испоруку 30 комада заштитних шлемова са 

вентилацијом (ставка рб.17)? 

Молимо за појашњење и одговор на постављено питање. Сматрамо да је обавезна измена 

конкурсне документације, као и продужење рок за достављање понуда. 

 

24. У конкурсној документацији на страни 9/33 наводите да су у питању сукцесивне испоруке. 

Питање: 

Можете ли да дефинишете рокове за сукцесивну испоруку 60 комада зимских капа (ставка рб.19)? 

Молимо за појашњење и одговор на постављено питање. Сматрамо да је обавезна измена 

конкурсне документације, као и продужење рок за достављање понуда. 

 



Одговори Наручиоца: 

 

 

Одговор на питање број 1. 

Конкурсном документацијом – техничка спецификација за ставку рб.1 (ципеле плитке S3) тражи 

се између осталог и технички лист да је артикал усаглашен са траженом техничком 

спецификацијом. 

Технички лист подразумева опис (идентификацију) производа, односно основне податке о 

производу, а издаје га произвођач. 

 

 

Одговор на питање број 2. 

Конкурсном документацијом – техничка спецификација за ставку рб.2 (ципеле дубоке S3) тражи 

се између осталог и технички лист да је артикал усаглашен са траженом техничком 

спецификацијом. 

Технички лист подразумева опис (идентификацију) производа, односно основне податке о 

производу, а издаје га произвођач. 

 

 

Одговор на питање број 3. 

У делу конкурсне документације – техничка спецификација, за ставку рб.1 (ципеле плитке S3) 

тражи се: 

 извештај о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије са територије Србије 

 декларацију о усаглашености са траженим стандардом 

 сертификат о прегледу типа издат од стране акредитоване лабораторије са територије 

Србије 

 технички лист да је артикал усаглашен са траженом техничком спецификацијом 

 упутство за употребу и одржавање 

Сертификатом о прегледу типа нису обухваћени сви додатни захтеви наручиоца и све техничке 

карактеристике обуће из тендерске документације, због тога тражимо и извештаје о испитивању 

од акредитоване лабораторије са територије Србије. 

 

 

Одговор на питање број 4. 

У делу конкурсне документације – техничка спецификација, тражите за ставку рб.2 (ципеле 

дубоке S3) тражи се: 

 Извештај о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије са територије Србије 

 декларацију о усаглашености са траженим стандардом 

 сертификат о прегледу типа издат од стране акредитоване лабораторије са територије 

Србије 

 технички лист да је артикал усаглашен са траженом техничком спецификацијом 

 упутство за употребу и одржавање 

Сертификатом о прегледу типа нису обухваћени сви додатни захтеви наручиоца и све техничке 

карактеристике обуће из тендерске документације, због тога тражимо и извештаје о испитивању 

од акредитоване лабораторије са територије Србије. 

 

 

Одговор на питање број 5. 

Конкурсном документацијом – техничка спецификација ставка рб.3 (Грета Пилот одело са 

црвеним паспулима) тражимо извештај о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије 

са територије Србије – подразумева контролисање узорка одела, као и испитивање тканине радног 

одела. 

 

 



 

Одговор на питање број 6. 

Конкурсном документацијом – техничка спецификација ставка рб.4 ((Грета Пилот одело са 

црвеним паспулима + уложак за одело) тражимо извештај о испитивању издат од стране 

акредитоване лабораторије са територије Србије - подразумева контролисање узорка одела, као и 

испитивање тканине радног одела. 

 

 

Одговор на питање број 7. 

У делу конкурсне документације – техничка спецификација ставка рб.7 (рукавице радне) тражи се: 

 Извештај о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије са територије Србије 

 декларацију о усаглашености са траженим стандардом 

 сертификат о прегледу типа издат од стране акредитоване лабораторије са територије 

Србије 

 технички лист да је артикал усаглашен са траженом техничком спецификацијом 

 упутство за употребу и одржавање 

Сертификатом о прегледу типа нису обухваћени сви додатни захтеви наручиоца и све техничке 

карактеристике рукавица из тендерске документације, због тога тражимо и извештаје о 

испитивању од акредитоване лабораторије са територије Србије. 

 

 

Одговор на питање број 8. 

У делу конкурсне документације – техничка спецификација ставка рб.9 (чизме ПВЦ) тражи се: 

 Извештај о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије са територије Србије 

 декларацију о усаглашености са траженим стандардом 

 сертификат о прегледу типа издат од стране акредитоване лабораторије са територије 

Србије 

 технички лист да је артикал усаглашен са траженом техничком спецификацијом 

 упутство за употребу и одржавање 

 

Сертификатом о прегледу типа нису обухваћени сви додатни захтеви наручиоца и све техничке 

карактеристике чизама из тендерске документације, због тога тражимо и извештаје о испитивању 

од акредитоване лабораторије са територије Србије. 

 

 

Чланом 99. Закона о јавним набавкама дефинисано је да рок за подношење понуда у поступку 

јавне набавке мале вредности не може бити краћи од осам (8) дана, од дана објављивања позива за 

подношење понуда, што је Наручилац у овом случају испоштовао.  

Рок за подношење понуда није дужи првенствено из разлога што су средства за ову јавну набавку, 

опредељена за буџетску 2016.годину, што значи да их наручилац може реализовати само у овој 

буџетској години. 

Број дана од расписивања јавне набавке до закључења уговора може да траје у најбољем случају и 

до 25 дана, па је из тог разлога Наручилац одредио рок за подношење понуда од само 8 дана, како 

би уколико дође до закључења уговора могао и да изврши набавку неопходних добара, односно 

како би понуђач могао и да изврши испоруку добара у овој буџетској години, а не као што 

потенцијални понуђач наводи сумњу да се фаворизује поједини добављач. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Одговор на питања број 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24: 

 

Наручилац је конкурсном документацијом на страни 9/33 навео да је у питању сукцесивна 

испорука.  

Сукцесивна испорука подразумева испоруку добара (врсте и количине из техничке 

спецификације) у зависности од тренутних потреба Наручиоца.  

Пошто Наручилац не може да предвиди када и које количине и врсте добра ће му бити неопходне, 

исто није ни дефинисао конкурсном документацијом, већ ће исто бити дефинисано приликом 

слања наруджбеница изабраном понуђачу са који се потпише Уговор о купопродаји, а у самој 

наруџбеници биће наведене врсте, количине добара као и спецификација величина за добра која 

буду наручена у зависности од тренутних потреба Наручиоца.  

Понуђач у обрасцу понуде дефинише рок испоруке добара од дана наруџбе добара од стране 

Наручиоца, док Наручилац конкурсном документацијом није ограничио Понуђаче у смислу 

максималног броја дана потребног за испоруку добара.  

Тек у односу на дати рок испоруке добара изабраног понуђача, Наручилац може да одреди које 

количине и врсте добара ће наручити од изабраног понуђача, како би иста била и испоручена у 

времену трајања уговора, пошто средства опредељена за ову јавну набавку могу да се реализују 

само у буџетској 2016.години. 

 

 

 

 

          За Наручиоца, 

                 Матијевић Никола 

 

 

 

 


