
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ             ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

БРОЈ : 01- 202/8  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: На страни 19 Партија 2 наведене је да Понуђач достави  
Тачка 2)Резултати испитивања од стране акредитоване лабораторије за контролу 
квалитета производа  
Страни произвођачи не достаављају никада своје извештаје о испитивању производа јер се 
тај документ чува као пословна тајна и због тога вас молимо да одобрите да за стране 
производе буде довољно да се доставе страни сертификатио прегледу типа са преводом 
оверени код судског тумача уз осталу документацију. 
Одговор: 
Поштовани,  
није неоходно достављати извештаје о испитивању произода као ни резултате испитивања 
од акредитоване лабораторије за конторлу квалитета производа да уграђени материјал и 
готов производ заовољава услове тражене у техничким захтевима (дакле брише се тачка 2 
у претходном допису).  
Од документације неопходно је доставити следеће:  
1. Упутство за употребу и друге информације у складу са Чланом 24. став 2 и став 3 
Закона о безбедности и здравља на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 
113/2017 - др. закон), Чланом 19, став 1 Правилника о личној заштитној опреми ("Сл. 
гласник РС", бр. 100/2011); 
2. Декларација о усаглашености или њена фотокопија са преводом са српским језиком, ако 
опрема није произведена у Републици Србији у складу са Правилником о личној 
заштитној опреми ("Сл. гласник РС", бр. 100/2011); 
3. Исправу о усаглашености (Сертификат о прегледу типа издат од стране именованог 
овлашћеног тела) у складу са Правилником о личној заштитној опреми ("Сл. гласник РС", 
бр. 100/2011); 
4. Изјава о прихватању захтеваног гарантног рока.  
Документација се може доставити у копијама с тим да Наручилац задржава право да 
тражи оригинале на увид. 
 
 Конкурсна комисија  
 
  



  


