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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 14/17 - НАБАВКА СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЛИЧНЕ 
ЗАШТИТЕ, ОБЛИКОВАНА У ТРИ ПАРТИЈЕ ТАКО ДА СЕ СВАКА ПАРТИЈА 

МОЖЕ УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО 
 
 

За јавну набавку мале вредности бр. 14/17 – Набавка средстава и опреме личне 
заштите, обликована у три партије тако да се свака партија може уговарати 
засебно, постављено је следеће питање понуђача: 

 

Питањe 1: 
 

 
Одговор 1: 

 
Наручилац остаје при наведеној садржини предмета набавке из конкурсне 
документације за Партију 2.  
Наиме, наручилац је полазећи од својих објективних потреба, а у складу са одредбама 
Правилника о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити 
обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање 
прве помоћи ("Сл. гласник РС", бр. 109/2016) и Уредбом о обавезним средствима и опреми 
за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа ("Сл. 
гласник РС", бр. 3/2011 и 37/2015), формирао предмет јавне набавке.  
 
НАПОМЕНА:   
 
За наведене ставке укупна количина је следећа: 

- стерилна газа по 1/4 m – појединачно паковање 80 cm x 25 cm (5 ком.);+4, укупно 9 ком; 
- стерилна газа по 1/2 m – појединачно паковање 80 cm x 50 cm (5 ком.);+2, укупно 7 ком; 
- стерилна газа 1 m - појединачно паковање 80 cm x 100 cm (5 ком.)+ (1 ком.); укупно 6 ком; 
- калико завој 8 cm x 5 m (5 ком.); + 2ком, укупно 7 ком; 
- лепљиви фластер на котуру 2,5 cm x 5 m (2 ком.);+2, укупно 4 ком; 
- троугла марама величине 100 cm x 100 m x 140 m (5 ком.);+5, укупно 10 ком; 
- игла сигурница (5 ком.);+5, укупно 10 ком. 

 
 
за Комисију за јавну набавку 
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