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Наручилац: Јавно комунално предузеће за изградњу и одржавање зелених           
површина и гробља „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ Чачак
Улица Симе Сараге бр. 71, 32000 Чачак

Адреса: Улица Симе Сараге бр. 71

Место: Чачак

Број: 659/18-ЈНМВ-Д-10/2018

Датум: 28.2.2018. године

                                                     Питања и одговори

Питање понуђача:

U opisu za stavku 1. RADNO ODELO PILOT- Da li ojačanje na kolenima i laktovima treba da bude ojačano 
samo materijalom?
U tenderskoj dokumentaciji za pantalone tregerice stoji ojačana kolena od džepa do preko kolena, da li ste 
mislili od bočnih džepova ili ste mislili od gornjih našivenih džepova do preko kolena?

Одговор:

Поштовани, 

Ојачање на коленима и лактовима – треба да буде пуњено 100 грамским корфлином и проштепано.

Ојачање на коленима треба да иде од бочних џепова до преко колена.

Питање понуђача:

Postovani, molim vas da nam razjasnite sledece: 

1. Strana 4. Tehnicke karakteristike
- Stavka 1- pilot bluza:
Da li su sva 4 dzepa na bluzi sa snjirom(RAJSFESLUSOM) i plus patnom koja se kopca drikerima ili su 
samo gornji dzepovi takvi a donji kosi useceni sa dzep kesom unutra?
2. Stavka 1- pilot pantalone
- da li plastron (na grudima pantalona) ima dzep ? I molim vas opis?

Одговор:

Поштовани,

На радној блузи горњи џепови су са шњиром (рајсфешлусом) и плус патном са копча дрикерима, а
доњи џепови су коси, усечени са џеп кесом унутра.

Пластрон (на грудима панталона) – има џеп са шњиром без патне.

Захтев за  додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације  за  јавну  набавку
добара – лична заштитна средства, бр. ЈНМВ-Д-10/2018

1.

U konkursnoj dokumentaciji ste navele da bi se u okviru radnih odela posebno poručivati bluze, a posebno 
pantalone. Zato je potrebn razdvojiti stavke za bluzu i pantalone ako se poručuju odvojeno kako bi se 
ponudila adekvatna cena jer nije ista cena kad se artikli proizvode pojedinačno i u kompletu. Istovremeno, na
ovaj način se ne zna koliko bi koštao i koliko bi se naplatio deo koji bi se odvojeno isporučio.

Molimo da ispravite dokumentaciju u tom delu kako bi ponuđači mogli da pripreme odgovarajuću ponudu.
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2.

Kako ste mislili da se odelo zakopčava na Šnir? Šniranje je povezivanje dve strane kanapom kroz 
naspramne rupice ili alke, pa je kao takvo nepraktično i nebezbedno za zakopčavanje odela te se zato i ne 
koristi u praksi.

Molimo vas da promenite opis i odredite neki uobičajeni način kopčanja kao što su npr, dugmad, drikeri, 
rajsferšlus...

3.

Sve radne čizme koje se mogu naći na našem tržištu, bilo da su inostranog ili domaćeg porekla (Tigar, 
Zlatar...), zbog ograničene proizvodnje kaučuka na svetskom nivou izrađuju se od sintetčke gume jer im je 
cena značajno niža a imaju iste karakteristike u uobičajenim uslovima eksploatacije.

Od prirodne gume (kaučuka ili lateksa) se izrađuju čizme koje imaju elektroizolaciona svojstva u uslovima 
visokog napona, a zbog takvih svojtava i obzirom da se radi o prirodnoj gumi, čiji su resursi ograničeni, cena 
im prelazi 10.000 din. 

Verujemo da ste greškom naveli „prirodna guma“ pa Vas molimo da uskladite zahtev sa stanjem na tržištu i 
realnim potrebama.

4.

U svakoj organizaciji postoji određen broj zaposlenih koji se ne uklapaju u standardne konfekcijske veličine, 
te je za njih neophodno obezbediti radnu odeću vanstandardnih veličina. Međutim, zahtevom da se uniforma 
šije pojedinačno za svakog radnika nakon uzimanja mera ponaosob posle upućene porudžbenice, a ne 
prema standardnim brojevima, predstavlja kršenje više članova ZJN. Krši se član 9 ZJN, član 10 ZJN, član 
12 ZJN i član 76 stav 6 ZJN.

Svrha Javne nabavke je da se nabave sredstva prema objektivnim potrebama i po najpovoljnijim uslovima. 
Standardne veličine su pored ostalog propisane standardom SRPS EN ISO 13688 koji se odnosi na radnu 
odeću, a na koga pored drugih standarda upućuje Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi (Sl.G.RS. 100/2011). 

Svrha određivanja standardnih veličina jeste da se obezbedi proizvod koji zahvaljujući tome ispunjava 
propisane zahteve za bezbednost, kao i organizovanje efikasne proizvodnje koja za cilj ima obezbeđivanje 
što povoljnijeg proizvoda.

Dolazak kod naručioca u svrhu uzimanja mera nakon svake porudžbenice, značajno povećava troškove 
ponuđačima, što se prenosi na cenu finalnog proizvoda, čime se narušava član 8 ZJN. Navedeni troškovi su 
izraženiji kod ponuđača koji su teritorijalno dalji od mesta naručioca, čime se stavljaju u neravopravan 
položaj i narušava član 12 ZJN. Iz navedenih razloga jedan broj ponuđača će odustati od učešća u pstupku 
čime je narušen i član 10 ZJN. Istovremeno, neprihvatanje standardnih brojeva i zahtev da se odela šiju 
ponaosob, predstavlja određivanje delatnosti ponuđača i diskriminacija onih koji u ponudi imaju odela 
standardnih veličina, čime se krši član 12 ZJN i član 10 ZJN. Povrh svega, napominjemo da se u konkretnom
slučaju ne radi o modnom programu već radnoj odeći, pa uzimanje mere mimo onih koje su standardom 
propisane, i prepuštanje radnicima da ocenjuju koje mere bi im više odgovarale, može dovesti do promena 
ergonomskih svojtava propisanih za radnu odeću, a time i ugroziti bezbednost zaposlenih.

Molimo vas da ovaj svoj zahtev uskladite sa propisima i Zakonom

Одговор:

Поштовани,

1. У Измени конкурсне документације на стани  19А у обрасцу Структуре цена, јасно су раздвојене све
ставке. Под редним бројем 1.1. су радне блузе, а под редним бројем 1.2. су радне панталоне. Тако да
понуђач може дати одвојену цену коштања сваког артикла, а у колони јединичне цене, понуђач треба
да упише цену сваког артикла.

2. Закопчавање одела и џепова треба а буде на рајсфешлус и директ копчом са преклопом.

3. ЈКП “Градско зеленило” је утврдило да на тржишту постоје чизме од природне гуме (извештаја о
испитивању  од  стране  ЦИС  Института  доо  Београд  који  потврђује  да  постоји  наведени  артикал

 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – ЈНМВ-Д-10/2018 (1.1.14) 
 



3/2 

израђен само од гуме – вулканизовани).

4.  Радно  одело  се  шије  за  сваког  радника  према  узетим  мерама,  што  не  искључује  стандардне
конфекцијске  бројеве,  за  запослене,  који  се  по  својим  физичким  карактеристикама  уклапају  у
наведене стандардне конфекцијске мере. Наручилац ће омогућити понуђачу да само једног дана узме
мере, тако да одабрани понуђач има обавезу да само једном дође код Наручиоца, поводом узимања
мера за шивење радних одела.
Није препуштено запосленима да сами оцењују која мера одела би им одговарала, већ захтевамо да
стручно лице понуђача узме мере за радна одела. Све ово је неопходно, јер већи број запослених
раде на радном месту са повећаним ризиком и морају имати одговарајућу и удобну радну одећу.

Наручилац  сматра  да  није  прекршио  одредбе  Закона  о  јавним  набавкама,  већ  је  спецификација
сачињена у складу са потребама и природом посла Наручиоца.

У Чачку 28.2.2018. године

Комисија:

Драгица Јуковић, ср.                                                                                                            

Марија Тањевић, ср                                                                                                                 

Катарина Тутуновић, ср

факс: 032/5373760 

е-маил: pravnasluzba@gradskozelenilocacak.rs 

  Фебруар 2018. године
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