
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговори на постављена питања  

у поступку јавне набавке 

МЈН 20/13  

 

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

број 124/2012), сачињени су одговори на питања која су садржана у допису 

заинтересованог лица од 14.11.2013. године, а који је  код Наручиоца Грађевинске 

дирекције Србије д.о.о.заведен под бр. 186170 од 14.11.2013. године. 

 

1. У вези питања које се односи на висину таксе и поступка за заштиту права, 

обавештавамо вас да смо дана 15.11. изменили Конкурсну документацију у 

том делу, што смо објавили на Порталу јавних набавки, а вас обавестили 

писменим путем, препорученом пошиљком. 

 

2. У погледу захтева-питања да, у делу под називом „Спецификација са 

обрасцем  цена“  -  „Роба средњег квалитета“ – „метална хемијска оловка“,   

дефинишемо боју оловке, наш одговор је да не захтевамо посебну боју 

оловке. 

 

3. У погледу  питања због чега у делу Конкурсне документације под називом 

„Спецификација са обрасцем  цена“ -  „Роба вишег квалитета“,   тачка 1. 

због чега кишобрани морају бити од наведеног материјала (захтев у 

Конкурсној документацији је да буду од еко материјала од рециклираних 

боца – ком 150), одговор је следећи: Грађевинска дирекција Србије д.о.о, као 

друштвено одгворно предузеће на овај начин жели да афирмише заштиту 

животне средине кроз употребу рециклираних производа. 

 

4. У погледу питања због чега у делу Конкурсне документације под називом 

„Спецификација са обрасцем  цена“ -  „Роба вишег квалитета“,   тачка 2, 

због чега кишобрани морају бити са аутоматским отварањем и затварањем у 

тегет боји са рефлектујућим рубом са брендирањем платна- ком 150, наш 

одговор је следећи: Наведена боја је једна од главних боја заставе и 

заштитног знака Грађевинске дирекције Србије (у даљем тексту 

ГДС).Рефлектујући руб на  кишобрану је уочљив у вечерњим сатима и на тај 

начин доприноси безбедности у саобраћају, а истовремено својом 



 

упадљивошћу рефлектујући руб скреће већу пажњу на кишобран, који је 

промотивни материјал и као такав треба да буде уочљив. 

5. У вези вашег захтева-питања да, у делу под називом „Спецификација са 

обрасцем  цена“  -  „Роба вишег  квалитета“ тачка 3. „Метална хемијска 

оловка високог квалитета, гумирана са гравуром у високом сјају са 

брендирањем“,  дефинишемо боју оловке, наш одговор је да не захтевамо 

посебну боју оловке. 

6. У вези са вашим питањем зашто се захтева дрвени УСБ и соларни пуњач од 

дрвета, наш одговор је да ГДС жели да промовише енергетску ефикасност, 

еко-материјале и заштиту животне средине. 

 

7. У вези са вашим питање о траженим бојама УСБ конектора, обавештавамо 

вас да су то корпоративне боје и боје рекламне кампање и логотипа насеља 

Степа Степановић. 

 

 

 

 

 


