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Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију 

Кнегиње Љубице 1/I, 18000 Ниш, Србија 

тел. 018/502 744, 502 650, факс 018/502 715, 502 612 

e-mail: info@naissus.co.rs, web: www.jkpnaissus.co.rs 

 
 

 

Наручилац: ЈКП  за водовод и канализацију „НАИССУС“ Ниш 

Ул. Кнегиње Љубице 1/1, Ниш 

Редни број јавне набавке 28055/1-1-21 
 

 

 

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за јавну набавку Радне и заштитне опреме обликоване у 2 

(две) партије, за партију 1.1.50.1 – Радна и заштитна одећа, обућа и опрема (ЈН број 

28055/1-1-21)  
 

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) обавештавамо Вас о постављеним питањима и одговорима у 

предметном поступку: 
 

1. Питање: 

   

1) Поставили смо питање: 

Kод ставке 4 зимско радно одело, написали сте код улошка за блузу да се затвара  

пластичним рајсфершлусом целом дужином , а да је уложак  за блузу фиксиран дугмадима. 

Молимо Вас за исправку, односно да избришете део да се уложак блузе затвара 

пластичним рајсфершлусом целом дужином, јер је немогуће да има и рајсфершлус целом 

дужином, а да се за блузу копча  помоћу дугмади. 

У изменама и допунама број 2 одговорили сте да пихватате сугестију, а измену 

извршили код блузе, а не код улошка блузе. 

Молимо Вас да извршите исправку. 

2) Ставка 12: Да ли се може понудити комбинезон хемијски отпоран, а израђен у складу са 

следећим стандардима: СРПС ЕН 1149-5, СРПС ЕН 14605, СРПС ЕН 343,  

СРПС ЕН ИСО 13688,СРПС ЕН ИСО 14116 ? 

3)  Ставка 19:Нисте навели помоћу колико алки се везују ципеле. 

4)  Ставка 20:Пошто нисте навели ниво заштите за ципеле плитке за електричаре, а тражи се 

да је ђон електроизолациони тј. да је отпорност већа од 1000 МΩ, да ли се може понудити 

ципела која има ниво заштите СБ Е П ФО СРЦ? 

5)  Ставка 24:Да ли се може понудити чизма која испуњава све  техничке карактеристике  

задате у конкурсној документацији, а која има ниво заштите С5 СРА? 

6)  Ставка 29:.Да ли се могу понудити рукавице које испуњавају све  техничке 

карактеристике  задате у конкурсној документацији, а које по стандарду СРПС ЕН 388 имају 

ниво заштите 1331? 

 
1. Одговор: 

  

Одговори на питања: 

1) Приликом претходне измене конкурсне документације дошло је до техничке грешке, 

тако да ће бити извршена исправка; 

2) Може се понудити комбинезон израђен у складу са стандардима: СРПС ЕН 1149-5, 

СРПС ЕН 14605, СРПС ЕН 343, СРПС ЕН ИСО 13688, СРПС ЕН ИСО 14116; 

3) Ципеле се везују помоћу минимум 3 пара металних алки и пертли; 
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4) Може се понудити ципела која има ниво заштите СБ Е П ФО СРЦ; 

5) Може се понудити чизма која има ниво заштите С5 СРА, а која испуњава све остале 

карактеристике које су задатае у конкурсној документацији; 

6) Може се понудити рукавица која има ниво заштите СРПС ЕН 388 мин 1331, а која 

испуњава све остале карактеристике које су задате у конкурсној документацији. 

 

У Нишу, 18.07.2019. године 
 

 

 

                                                                                    Комисија за јавну набавку бр. 28055/1-1-21 
 

 


