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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
               „Т Р Ж Н И Ц А“    
Жике Поповића бр.4, Нови Сад   
Број: 02-10/124 
Дана: 19. априла 2017. године 
Н О В И   С А Д 

 
 

ОДГОВОРИ  НА ПИТАЊА   
у вези  са припремањем понуде у поступку јавне набавке  
НАБАВКА ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ, ЈН бр. 9/2017 

 
 Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), обавештавамо вас о достављеним питањима заинтересованих 
лица и одговорима у вези са припремањем понуде. 
 
ПИТАЊЕ: 

У конкурсној документацији на страни број 6. наведено је под тачком 1.2 Остали услови за 

учешће у поступку ЈН: Понуђач је обавезан уз понуду достави узорке и уз узорке одевних 

предмета да достави „УВЕРЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ“.  

Наше питање гласи: Шта се подразумева под термином Уверење о квалитету? Такође, вас 

молимо да децидно и прецизно наведете тачан назив докумената које подразумевате под 

термином „Уверење о квалитету“.  

Да ли подразумевате под термином „уверење о квалитету“ доказе као што су: 

1) Извештај о испитивању основног материјала (тканине) издатог од стране акредитоване 

лабораторије којим се потврђује да је основни материјал у складу са захтевима из конкурсне 

документације; 

2) Извештај о контролисању готовог производа издатог од стране акредитоване лабораторије 

којим се потврђује да је готов одевни предмет у складу са захтевима из конкурсне 

документације; 

3) Декларација о усаглашености издана од стране произвођача да је производ у складу са 

Правилником о личним заштитној опреми као и техничким захтевима из конкурсне 

документације конкретне  јавне набавке;  

4) Упутство за употребу, одржавање, чување готовог производа; 
ОДГОВОР: 
Наручилац ће прихватити уколико као Уверење о квалитету доставите доказе које сте навели 
под тачком 1), 2) или 3), као и друге доказе којима понуђач гарантује да испуњава захтеве 
квалитета које тражи наручилац.  
 
ПИТАЊЕ: 
Молимо Вас да нам појасните да ли узорци који треба да се доставе уз понуду треба да буду 
са урађеним везом ? 
ОДГОВОР: 
Да, узорак  поло мајице - тамно зелене (смб) боје који треба да се достави уз понуду треба 
да буде са урађеним везом. 
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ПИТАЊЕ: 
Ако се узорци достављају са урађеним везом молимо Вас да нам доставите како треба да 
изгледа знак? 
ОДГОВОР: 
Знак ЈКП „Тржница“ Нови Сад налази се на нашем официјелном сајту www.nstrznica.co.rs 
 
ПИТАЊЕ: 
Молимо Вас да нам појасните које је дозвољено одступање за сировински састав тканине за 
артикал под редним бројем 1 за који је дефинисан састав као ~ 46 % полиестер и  ~ 54  % 
памук . Овакав начин дефинисања је неуобичајен и подложан различитим тумачењима  па 
молимо да сировински састав дефинишете на јасан и прецизан начина  са дозвољеним 
одступањима нпр. 2 % , 3% или  5 %  ?  
ОДГОВОР: 
Дозвољено одступање за сировински састав тканине за артикал под редним бројем 1 
ТРЕГЕР ПАНТАЛОНЕ - тамно плаве боје, за који је дефинисан састав као ~ 46 % полиестер 
и  ~ 54  %  памук  је до 0,5%. 
 
ПИТАЊЕ: 
Молимо Вас  да дефинишете које је дозвољено одступање за површинску масу тканине за 
артикал под редним бројем 1  ТРЕГЕР ПАНТАЛОНЕ - тамно плаве боје, која је дата као 238 
г/м2 ?  Ово је очигледно измерена вредност на неком узорку тканине, посто сви прозвођачи 
декларишу своје тканине са округлим вредностима  230 -235 -240 или слично . / 
Да ли можемо да применимо одговарајуће стандарде према којима је дозвољено одступање 
наниже 3 % а на  више неограничено ? 
ОДГОВОР: 
Дозвољено одступање за површинску масу тканине за артикал под редним бројем 1  
ТРЕГЕР ПАНТАЛОНЕ - тамно плаве боје, која је дата као 238 г/м2 је до 2%. 
 
 

 
 

                                                                                                   ЗА НАРУЧИОЦА 
        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  КОМИСИЈЕ 

 
       ________________________ 
            Драгослав Гавранчић 


