
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ             ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 
БРОЈ : 01- 202/9  од 25.01.2018. 
Предмет:  Одговор на захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са припремањем 
понуде у поступку: Предмет јавне набавке број 01 /2018 је набавка МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДИ 
ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ    СПОРАЗУМА  НА  две године са три ПОНУЂАЧА набавка 
ДОБАРА – Средстава и  опреме за личну заштиту  “ по партијама  за Универзитет у Београду 
Шумарски факултет и ННБ-е, које се у општем речнику  набавке  налазе  под  називом 
:„18100000“ и ознаком „Радна одећа“, 
Сагласно чл. 63. Закона о јавним набавкама Републике Србије, дајемо одговоре на  постављени 
захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне 
набавке мале вредности ЈН   01/2018 –,Универзитета у Београду-Шумарског факултета као 
наручиоца. 
Питање 1 и 2  Партија 1 на страни 10 и 11 ставка 7 и 8 наведено је  

7. Заштитне рукавице од свињске коже    
Заштитне рукавице од свињске коже са 5 прстију. Длан и прсти су окер боје. Имају шпалт 
са горње стране. Мекане, без ојачања. Користе се на радним местима где је потребна 
заштита комплетне шаке. Величина 9-11, EN 388 3111 

Питање 1:Да ли могу да се понуде рукавице од говеђе коже јер су рукавице од свињске 
коже дефицитарне на тржишту, а рукавице од говеђе коже су су једнако доброг квалитета. 
Одговор1:Молим Вас да понудите цену за тражени артикал, да би понуде биле упоредиве  
8. Рукавице, дупло мочене у PVC, 
Питање 2: 
Рукавице бешавно плетене од мешавине памука и најлона (или сличних материјала) са 
eластичном манжетном, дупло мочене у PVC. 
Квалитет: у складу са општим условима стандарда EN 388 4343 
С обзиром да је уобичајен и највиши ниво заштите за дупломочену рукавицу 2243  
углавном се раде и мањи , молим Вас да одобрите да се понуде рукавице са нижим нивоом 
заштите јер је ниво заштите 4343 јако висок за такав тип рукавице. 

Одговор2: Молим Вас да понудите цену за са траженим нивоом заштите  
 
Питање 3 :Да ли је потребно доставити меницу и менично овлашћење за сваку партију 
одвојено 
Одговор 3: Ако аплицирате за обе партије може једна меница и менично овлашћење за 
обе партије заједно ( збирни износ) 
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