
 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“ 

Београд, Немањина 6 
____________________________________________________________________________________________ 

ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Број: 22/2020 - 581 

Датум: 21.04.2020. 

                                                                                    

ПРЕДМЕТ:  Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку у отвореном поступку 

Заштитна и службена одећа, обућа и опрема ЈНОП/3 

           

Питање: 

Да ли је Наручиоцу прихватљиво доставити по један узорак за заштитне плитке и 

дубоке ципеле са поликарбонатном капом, обзиром да је разлика између мушких и 

женских једино у величинском броју? 

 

Одговор: 

Поштовани, 

Могуће је доставаити само један узорак. 

 

Питање: 

Да ли је Наручиоцу за заштитну дубоку ципелу прихватљиво да ђон буде гуме како 

је то и код заштитних ципела са поликарбонатном капом? 

 

Одговор: 

Поштовани, 

Прихватљиво је да ђон буде од гуме. 

 

Питање: 

Да ли је Наручиоцу прихватљиво доставити по један узорак за мушке и женске 

мајице пошто је разлика само у дућини рукава? 

 

Одговор: 

Поштовани, 

Прихватљиво је доставити само један узорак 

 

Питање: 

Да ли је Наручиоцу прихватљиво да улошци блуза радних одела буду причвршћени 

дугмићима како је то дефинисано и за панталоне? 

 

Одговор: 

Поштовани, 

Прихватљиво је да улошци блуза радних одела буду причвршћени дугмићима. 

 

Питање: 

Конкрусном документацијом је захтевано достављање Извештаја о испитивању за 

све артикле. У Србији не постоје акредитоване лабораторије које могу да врше 

испитивање шлема, наочара, маски, чепића и респиратора, а обзиром да због 

ванредне ситуације је и испитивање других артикала веома успорено и отежано, 

молимо Вас да се сагласите да се тражено може доказати и на неки други начин 

(техничким листом, информацијама о производу, изјавом под пуном кривичном и 

материјалном одговорношћу) 

 

 



Одговор: 

Поштовани, 

Како је у Србији на снази ванредно стање могуће је уз понуду доставити Изјаву под 

пуном кривичном и материјалном одговорношћу заједно са информацијама и 

техничким листом понуђеног производа а Наручилац задржава право да пре 

доношења Одлуке о додели уговора захтева да се неки од производа пошаље на 

испитивање. 

 

  

Срдачан поздрав.  


