
          

 

  

Наш број:  2018-7097/11       Датум : 02.11.2018. 

 

 

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 

 

Поштовани, поступајући у складу са чланом 63. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС”, бр.124/12) достављамо Вам следећи: 

 

О д г о в о р : 

Поводом постављених питања која сте нам доставили дана 31.10.2018. године (електронским 

путем на е-маил: i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs), заведених у ЈКП «Топловод» Обреновац 

под бројем 2018-7097/10 од 31.10.2018.године, а које се односи на јавну набавку добара - 

Средства и опрема за личну заштиту на раду, у поступку јавне набавке мале вредности ради 

закључења оквирног споразума 29/18 дајемо Вам појашњења на исто: 

 

Питање 1: 

Под редним бројем 5. Ветровка јакна, тражи се јакна према стандарду  SRPS EN ISO 

20471 који се односи на високовидљиву одећу која према истом стандарду има класе 

видљивости и отпорности према води. Наведено је да јакна има рефлектујуће уметке али не и 

у ком обиму. 

Питање: Коју класу видљивости и отпорности према води јакна треба да испуњава? 

 

Одговор: Ветровка јакна треба да буде израђена као упозоравајућа одећа Класе 3, чија је 

намена да обезбеди уочљивост у ситуацијама у којима постоји висок ризик од тога да се она 

неће приметити. Одећа мора да задовољи захтеване површине рефлектујућег материјала који 

окружује торзо и рукаве (у техничкој спецификацији се грешком рефлектујућа трака назвала 

уметком). Отпорност према води подразумева водоодбојност и водонепропустљивост према 

захтевима стандарда за текстилни материјал. 

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача у делу техничке спецификације под 

редним бројем 5. додаје реченицу „Јакна треба да буде израђена као упозоравајућа одећа 

Класе 3.“. Такође се брише дела реченице „рефлектујуће уметке“ и уписује део “ рефлектујуће 

траке“.  

У измени и допуни конкурсне документације биће исправљен део техничке спецификације 

29/18. 

 

Питање 2: 

Под редним бројем 6. Поло мајица, тражи се мајица са кратким рукавима и рендером, тежине 

180-200гр.  

Питање: На ком делу мајице треба да буде рендер и да ли се тежине 180-200гр односи на целу 

мајицу или на површинску масу плетенине од које је израђена мајица, у ком случају јединица 

мере треба да буде гр/м2 ? Такође, није дефинисан преплетај у ком је израђена мајица, да ли 

треба да буде пике или сингл? С обзиром да се тражи да сва понуђена добра морају бити у 

складу са траженим стандардима, молимо да се наведу стандарди које мајице треба да 

испуњавају. 

 

Одговор: Рендер треба да буде око изреза и рукава. Површинска маса 180-200 г/м
2
 односи се 

на плетенину из које је израђена мајица. Мајица треба да је израђена у пике преплетају. 



          

 

Мајица се користи уз заштитну одећу тако да сви општи захтеви који важе за заштитну одећу 

важе и за мајице, а односи се на основне здравствене и ергономске захтеве и конструкцију 

према СРПС ЕН ИСО 13688:2015 и стандард СРПС ЕН 13402-3:2015 који се користи за 

одређивање величина мајица засноване на телесним мерама корисника.   

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача у делу техничке спецификације под 

редним бројем 6. брише јединица мере уместо „гр“ и уписује „гр/м
2“

 и додаје реченица “
 

Рендер треба да буде око изреза и рукава.“ и реченица „Мајица је израђена у пике 

преплетају.“ 

У измени и допуни конкурсне документације биће исправљен део техничке спецификације 

29/18. 

 

Питање 3: 

Под редним бројем 7. Мајица обична, тражи се мајица тежине 155-160гр.  

Питање: Да ли се тежина 155-160гр односи на целу мајицу или на површинску масу 

плетенине од које је израђена мајица, у ком случају јединица мере треба да буде гр/м
2
? 

Такође, није дефинисан преплетај у ком је израђена мајица, да ли треба да буде пике или 

сингл? С обзиром да се тражи да сва понуђена добра морају бити у складу са траженим 

стандардима, молимо да се наведу стандарди које мајице треба да испуњавају. 

 

Одговор:  Површинска маса 155-160 г/м
2
 односи се на плетенину из које је израђена мајица.. 

Мајица треба да је израђена у сингл преплетају. Мајица се користи уз заштитну одећу тако да 

сви општи захтеви који важе за заштитну одећу важе и за мајице, а односи се на основне 

здравствене и ергономске захтеве и конструкцију према СРПС ЕН ИСО 13688:2015 и 

стандард СРПС ЕН 13402-3:2015, који се користи за одређивање величина мајица засноване 

на телесним мерама корисника.   

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача у делу техничке спецификације под 

редним бројем 7. брише јединица мере уместо „гр“ и уписује „гр/м
2“

 и додаје реченица 

„Мајица је израђена у сингл преплетају.“. 

У измени и допуни конкурсне документације биће исправљен део техничке спецификације 

29/18. 

 

Питање 4: 

Под редним бројем 8. Безбедносне ципеле плитке, тражи се ципеле нивоа заштите S3, док се 

за ђон и табаницу тражи да имају ниску електричну отпорност.  

Питање: С обзиром да ниво заштите S3 подразумева да је обућа антистатик и да у том случају 

електрична отпорност мора бити од 10
5 

- 10
9 
ома, молимо да се прецизира колико ниска треба 

да буде електрична отпорност безбедносних ципела плитких? 

 

Одговор: За отклањање електростатичког наелектрисања, електрична отпорност путање 

пражњења кроз производ обично требало да буде мања од 1000 МΩ у сваком тренутку свог 

века трајања. 

Вредност од 1000 МΩ специфицирана је као најнижа гранична вредност електричне 

отпорности новог производа, како би се обезбедила нека ограничена заштита од опасног 

електричног удара или паљења.  

   

Питање 5: 

Под редним бројем 17. Негорива завеса, тражи се висина 2м, дужина 3м, израђена од 50% 

номекса, 50% вискоза, тежине 265гр. 



          

 

Питање: Да ли се тежина од 265гр односи на целу завесу или на површинску масу тканине? 

Уколико се односи на површинску масу тканине јединица мере мора бити гр/м
2
?  

 

Одговор:  Површинска маса тканине из које се израђује завеса износи 265 гр/м
2 

. 

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача у делу техничке спецификације под 

редним бројем 17. брише јединица мере уместо „гр“ и уписује „гр/м
2“.

 

У измени и допуни конкурсне документације биће исправљен део техничке спецификације 

29/18. 

 

Питање 6: 

Питање: Да ли је ова негорива завеса предвиђена за одвајање два простора у коме се врше 

радови заваривања/лемљења/брушења или не? 

 

Одговор: Да, предвиђена је за одвајање два простора у ком се изводе радови. 

 

Питање 7: 

Питање: Да ли је ова негорива завеса предвиђена као заменска за већ коришћени аутоматски 

систем где је постојећа завеса страдала?  

 

Одговор:  Да, ова негорива завеса је предвиђена као заменска за већ коришћени систем где је 

постојећа завеса страдала.    

 

Питање 8:  
Питање: Да ли је ова завеса предиђена за прву уградњу као комплетан систем јер у том 

случају подаци из захтева нису потпуни. 

 

Одговор:   

Не, негорива завеса није предиђена за прву уградњу као комплетан систем.  
 

Питање 9: 

Под редним бројем 18. Заштитна полумаска, тражи се вишекратна маска са бајонет филтерима 

за заштиту од честица и аеросола према стандарду ЕN 149:2013+А1:2009. 

Напомињемо да се стандард ЕN 149:2013+А1:2009 односи се на филтрирајуће полумаске за 

честице које се користе једнократно. Према датом опису маска мора бити у складу са ЕN 140 

Средства за заштиту органа за дисање – Полумаске и четвртмаске – Захтеви, испитивања, 

обележавање. Такође, филтери који се користе за ову врсту маски штите од разних испарења и 

честица па је потребно дефинисати врсту и ниво заштите филтера. 

Питање: Са којим стандардом полумаске треба да буду усклађене и која врста филтера је 

потребна у комбинацији са маском? 

 

Одговор:  Заштитнe полумаскe категорије III треба да буду усклађене са стандардом SRPS EN 
140:2008. 

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача тако да у техничкој спецификацији 

под редним бројем 18. у делу ознака стандарда брише се „SRPS ЕN 149:2013+А1:2009“ и 

уписује „SRPS EN 140:2008“. И у делу карактеристике средстава додаје реченица „Заштитнa 

полумаскa je категорије III.“. 

У измени и допуни конкурсне документације биће исправљен део техничке спецификације 

29/18. 

 



          

 

Питање 10: 

Под редним бројем 20. Уложак за зимска одела, тражи се штепани уложак тежине 150гр. 

Питање: Да ли је уложак са кофлином, ког је сировинског састава и да ли се под тежином 

мисли на површинску масу? 

 

Одговор: У улошку за вађење треба да је уграђена међупостава (пунило) састављено од 

кофлинa,  површинске масе 150 г/м
2
  и сировинског састава полиестар  100 %. Наведена 

површинска маса не обухвата блокаду и поставу којом је обујмљен кофлин. 

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача тако да у техничкој спецификацији 

под редним бројем 20. се брише јединица мере „гр“ и уписује „гр/м
2“

,  и додаје се реченица 

„Сировински састав је полиестер 100%, са уграђеном међупоставом од кофлина. 

У измени и допуни конкурсне документације биће исправљен део техничке спецификације 

29/18. 

 

Питање 11: 

Конкурсном документацијом у делу напомена на страни 9/52 каже се да добра морају бити у 

складу са Правилником о LZO 100/11. Тражи се доказ о сировинском саставу добара као и 

декларација о усаглашености о испитивању издата од иностране установе. 

Питање: Којим документом се доказује сировински састав, с обзиром да се у Републици 

Србији нпр. не може испитивати сировински састав маске и наочара? 

 

Одговор:  Сировински састав се доказује испитивањем/контролисањем на основу референтне 

методе. Уколико у Републици Србији не постоји установа за испитивање одређеног 

сировинског састава, прихвата се извештај о испитивању сировинског састава иностране 

установе, а који треба да буде идентификован у Сетификату о прегледу типа и пратећој 

документацији на основу којег је издат. 

    

Питање 12: 

Питање: Шта значи декларација о усаглашености о испитивању, с обзиром да такав документ 

не постоји према Правилнику о LZO 100/11? 

Напомињемо да према Правилнику о LZO 100/11 произвођач или увозник морају имати 

сертификат о прегледу типа издат од домаћег именованог тела. 

 

Одговор: Према Правилнику о ЛЗО 100/11 постоји Декларација о усаглашености,  тако да се у 

Напомени поткрала техничка грешка и убаченен део „о испитивању“ које је вишак у реченици 

„Декларације о усаглашености о испитивању безбедности производа морају бити издати од 

домаће или стране (Европске) установе, којом се потврђује да понуђени производ испуњава 

одређени ниво безбедности према траженом, односно обележеном стандарду на понуђеном 

производу.“. 

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача тако да у напомени техничке 

спецификације 29/18 у реченици „Декларације о усаглашености о испитивању безбедности 

производа морају бити издати од домаће или стране (Европске) установе, којом се потврђује 

да понуђени производ испуњава одређени ниво безбедности према траженом, односно 

обележеном стандарду на понуђеном производу.“ тако да се брише део „о испитивању“.  

У измени и допуни конкурсне документације биће исправљен део техничке спецификације 

29/18. 

 

           

 



          

 

 

            С обзиром да је дошло до измене конкурсне документације рок за подношење понуда 

је 09.11.2018. године до 11:00 часова. Отварање понуда ће се обавити истог дана након истека 

рока за подношење понуда, односно 09.11.2018. у 11:30 часова. 

 

На основу члана 20. Тачка 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/12) 

 

            Одговоре на питања објавити на Порталу ЈН, као и на интернет страници 

ЈКП“Топловод“ Обреновац. 

 

                                                                                    

                                                                                                                    Комисија за јавну набавку  

                                                                                                                               ЈНМВ-Т-29/18 

                                                                                                         


