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ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

Прерадовићева 2 

ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  ЕППДВ:132716493 
 

Број: 1378/1-1 

Датум: 14.10.2019.  

 

На основу члана 63. ст.3. Закона о јавним набавкама, а по Захтеву за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације достављеног од стране заинтересованог лица 

дана  14.10.2019. год. и заведеног под бројем 1378, којим се траже додатна појашњења у вези 

са припремањем понуде по позиву за подношење понуда број 82, објављеном на Порталу 

јавних набавки, интернет страници  ЈП “Војводинашуме“ и Порталу службених гласила РС и 

базе прописа дана  09.10.2019. год. за јавну набавку добара: Заштитна радна обућа 2019. год. - 

у отвореном поступку,  достављају се следеће 

 

I  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

     у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

 

Постављено је  следеће ПИТАЊЕ:  

 

„У конкурсној документацији на страни 11, у Додатним условима за партију 2. навели сте да 

ципеле морају да испуне минимално: S2 - према SRPS EN ISO 20345, и SRC – према SRPS 

EN ISO 13287. 

Обућа која има ниво заштите S3, подразумева се да је испитана на SRC, односно отпорност на 

клизање. 

У додатним захтевима сте навели да отпорност на клизање буде испитана по методи SRPS EN 

ISO 13287. 

Обзиром да сте на страни 11 навели да понуђач може понудити безбедносну чизму за моторне 

секаче која испуњава и друге додатне захтеве под условом да задовољава и техничке 

карактеристике прописане техничком документацијом, молимо Вас да омогућите да се понуди 

чизма за моторне секаче са нивоом заштите S3 која подразумева отпорност на клизање (SRC) 

и испитана је према методи SRPS ISO 20344: 2011, према којој се и иначе испитују све ципеле 

и чизме на отпорност на клизање , а које су израђене према стандарду SRPS ISO 20345.“   

 

ОДГОВОР: 

Наручилац је у Техничким карактеристикама за партију број 2  навео минималне додатне 

захтеве које кожна чизма за секаче мора да испуни. 

Понуђач може да понуди кожну чизму за секаче која испуњава тражене и друге додатне 

захтеве, испитане у складу са наведеним или другим одговарајућим важећима стандардима, 

под условом да задовољава и техничке карактеристике прописане техничком документацијом. 

  

 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Предраг Тасић, инж.зашт.на раду 

 

ДОСТАВИТИ:  

-  на Порталу  јавних набавки; 

-  на Интернет страница наручиоца; 

- Сектору за финансије,  комерц. послове и маркетинг; 

- архиви. 


