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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА  

Краљице Ане бб  

БЕОГРАД  

Број: 

Дана: 

Београд, Краљице Ане бб 

 

 

На основу члана 63. став 5.  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 

14/2015 и 68/2015), Наручилац мења конкурсну документације у поступку јавне набаке:   

 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
za  javnu nabavku male vrednosti dobara -  

заштитна одећа, обућа и опрема, редни број 49-1.1.3 

 

 

Измене и допуне конкурсне документације су у делу 4.1 техничка спецификација и делу 7 

образац понуде: 

   

I - у oбрасцу техничке спецификације (поглавље 4.1) из конкурсне документације:  

 

1) под редним бр. 6. - Радни прслук - уместо маса: 260-280 g/m² уписује се "маса: 215-

280 g/m", 

 

2) под редним бр. 7. -  Радно одело - мушко - комплет (панталоне и јакна са капуљачом и 

подјакном) - уместо Јакна (са капуљачом и подјакном) сировински састав: 100% 

полиестер/PU, маса: 270-300 g/m² уписује се "Јакна (са капуљачом и подјакном) 

сировински састав: 100% полиестер са PU превлаком, маса: 130-160 g/m²" и додаје се 

"сировински састав подјакне: 100% полиестер, маса: 250-300 g/m²" 

  

 

II - у oбрасцу  понуде ( образац 7 ) из конкурсне документације:  

1) под редним бр. 6. - Радни прслук - уместо маса: 260-280 g/m² уписује се "маса: 215-

280 g/m", 

2) под редним бр. 7. -  Радно одело - мушко - комплет (панталоне и јакна са капуљачом и 

подјакном) - уместо Јакна (са капуљачом и подјакном) сировински састав: 100% 

полиестер/PU, маса: 270-300 g/m² уписује се "Јакна (са капуљачом и подјакном) 

сировински састав: 100% полиестер са PU превлаком, маса: 130-160 g/m²" и додаје се 

"сировински састав подјакне: 100% полиестер, маса: 250-300 g/m²" 

 

 

 

Прилог: измењен обрасци 4.1 и 7.   

 

             Члан Комисије за јавну набавку 

         Немања Бакочевић  
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4.1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
Ред. 

 број 
Опис 

Колич. 

и једин. 

мере 

1. Радни мантил - мушки  

-састав: кепер памук 100% 

-маса 200-210 g/m² 

-дуги рукави 

-по један џеп обострано са предње стране у висини струка 

-начин копчања: пластична дугмад  

-боја: тегет 

Доставити:-Извештај о испитивању тканине од акредитоване установе са 

територије Републике Србије 

21 ком 

2. Радно одело - мушко - комплет (радна блуза и радни полукомбинезон) 

-сировински састав: 65% полиестер, 35% памук, толеранција ±5% 

-маса 260-280 g/m² 

Радна блуза 

-равног кроја, дужине до бокова са подигнутом "руском" крагном 

-затварање пластичним рајсфершлусом целом дужином до врха крагне са 

преклопном лајсном 

-преклопна лајсна на мин. три равномерно распоређена места чичак траком 

причвршћена за лице блузе 

-на прсном делу блузе, са десне стране, нашивен кеса џеп за мобилни телефон, 

покривен патном која се затвара чичак траком 

-у доњем делу блузе, са обе стране рајсфершлуса, симетрично нашивени 

полукружно отворени џепови 

-на доњем делу тих џепова до поруба блузе нашивени џепови који се целом 

ширином затварају чичак траком 

-у пределу бочних шавова, испод пазуха, прорез који се затвара пластичним 

рајсфершлусом 

-рукави су углављени, ојачање од тканине у пределу лактова са манжетном од 

еластичног рендера 

Радни полукомбинезон (панталоне са трегерима)  

-равног кроја, са пластроном на предњој страни и повишеним струком са трегерима 

на задњој страни 

-трегери са убаченом еластичном траком у задњем делу, а са пластроном спојени 

пластичним шналама 

-на пластрону панталона нашивен џеп покривен патном који се затвара чичак 

траком 

-панталоне са појасом у чијем задњем делу је целом ширином убачена еластична 

трака 

-шлиц панталона са преклопом, затварање металним рајсфершлусом 

-бочно копчање панталона са мин. два дрикера 

-испод појаса панталона нашивени полукружно отворени кеса џепови 

-на левој ногавици, изнад колена, преко бочног шава нашивен кеса џеп, покривен 

патном која се затвара чичак траком 

-на задњем делу панталона, испод појаса, обострано, нашивени кеса џепови 

покривени патнама које се затварају чичак траком  

Доставити:-Извештај о испитивању тканине од акредитоване установе са 

територије Републике Србије 

 

 

51 ком 
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3. Рукавице  

-израђене од природне коже - говеђе напе 

-надланица и манжетна од памучне тканине 

СТАНДАРД: 

мин. SRPS EN 388 

мин. SRPS EN 420 

Доставити: 

-Извештај о испитивању од акредитоване установе са територије Републике Србије 

-Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије 

Републике Србије 

-Декларацију о усаглашености са траженим стандардом 

51 пар 

4. Заштитна ципела - мушка 

-дубока 

-пуна говеђа кожа, водоотпорна 

-постава од паропропусног издржљивог материјала 

-испуњен језик и део око чланка 

-челична заштитна капа за прсте ергономског облика, отпорна на ударац минимум 

до 200 J и 1500 kg и челични лист 

-антистатик ђон, противклизни, отпоран на уља, нафту и киселине, торзију и 

абразију, са апсорбером енергије у области пете 

СТАНДАРД: 

мин. SRPS EN ISO 20344 

мин. SRPS EN ISO 20345  

Доставити: 

-Извештај о испитивању од акредитоване установе са територије Републике Србије 

-Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије 

Републике Србије 

-Декларацију о усаглашености са траженим стандардом 

 

51 пар 

 

5. Заштитне наочаре 

-бистре заштитне наочаре 

-поликарбонатско стакло 

-бочна заштита 

-подесиве ручице 

СТАНДАРД: мин. SRPS EN 166 

Доставити: 

-Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије 

Републике Србије 

-Декларацију о усаглашености са траженим стандардом 

44 ком 

6. Радни прслук  
-сировински састав: 100% полиестер 

-маса 215-280 g/m² 

-равног кроја, дужине до бокова са подигнутом "руском" крагном 

-крагна са поставом 

-затварање пластичним рајсфершлусом целом дужином до врха крагне 

-преко рајсфершлуса нашивена преклопна лајсна која је за лице прслука 

причвршћена дрикерима 

-на левој прсној страни прслука нашивен џеп који се затвара пластичним 

рајфершлусом 

16 ком 



 4 

-на десној прсној страни прслука нашивен џеп за мобилни телефон, покривен 

патном која се затвара чичак траком 

-у пределу струка два косо усечена џепа који се затварају пластичним 

рајсфершлусима преко којих су нашивене преклопне лајсне 

-прслук постављен штепаном поставом и у телу и крагни са пуњењем од кофлина 

-у прсном делу поставе два унутрашња џепа 

Доставити: 

-Извештај о испитивању тканине од акредитоване установе са територије 

Републике Србије 

7. Радно одело - мушко - комплет (панталоне и јакна са капуљачом и подјакном) 

Панталоне 

-сировински састав: 100% памук  

-по један џеп напред обострано у висини бокова 

-по један нашивени џеп са поклопцем бочно обострано на ногавицама у висини 

бутина 

-боја: црна 

Jакна (са капуљачом и подјакном) 

-сировински састав: 100% полиестер са PU превлаком 

-маса 130-160 g/m² 

-израђена од водоодбојне тканине 

-равног кроја, дужине до испод бокова са подигнутом крагном која се у задњем 

делу затвара чичак траком, у коју је уметнута капуљача са поставом 

-поруб капуљаче са еластичним гајтаном на чијим крајевима се налазе пластични 

стопери 

-затварање јакне, целом дужином, пластичним рајсфершлусом преко кога је 

нашивена преклопна лајсна која је за лице јакне причвршћена дрикерима 

-јакна постављена - синтетичко пуњење - кофлин 

-на прсном делу јакне два нашивена џепа покривени патнама која се затварју чичак 

траком 

-у пределу испод струка два нашивена џепа покривени патнама које се, по целој 

ширини џепова, затварају чичак траком 

-рукави јакне су на скидање, а за јакну су причвршћени пластичним 

рајсфершлусима 

-рукави са манжетнамана на које је нашивена трака са чичак траком за затезање око 

руке 

-на левој прсној старни поставе џеп који се затвара пластичним рајсфершлусом, а 

на десној прсној страни поставе нашивен кеса џеп за мобилни телефон са патном и 

чичак траком за затварање 

-у пределу струка, са унутрашње стране лица нашивен тунел кроз који је провучен 

еластични гајтан са пластичним стоперима на крајевима 

-сировински састав подјакне: 100% полиестер 

-маса: 250-300 g/m² 

-подјакна се може носити као одвојени одевни предмет 

-подјакна од полар тканине са подигнутом крагном, фиксирана за јакну пластичним 

рајсфершлусима 

-у пределу изнад манжетне рукава и у вратном изрезу подјакна је за јакну 

фиксирана нашивеним тракама које се затварају дрикерима 

-у доњем делу два полукружно нашивена џепа са унутрашње стране који имају 

отворе на бочним ивицама подјакне 

-Поруб подјакне са еластичним гајтаном који бочно кроз ринглице излази из поруба 

и пролази кроз пластичне стопере 

7 ком 
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Доставити: 

-Извештај о испитивању тканине од акредитоване установе са територије 

Републике Србије 

8. Радно одело - мушко - комплет (радна блуза и радни полукомбинезон) 

-сировински састав 100% памук,  

-маса 270-290 g/m²  

Радна блуза 

-равног кроја, дужине до струка са класичном крагном 

-затварање металним рајсфершлусом који је покривен заштитном лајсном ширине 

мин.5 cm на чијем се горњем делу налази метални дрикер којим се причвршћује за 

лице јакне 

-блуза се у струку завршава лајсном која се  у предњем делу јакне закопчава 

металним дрикером, а на леђном делу има нашивену рефлектујућу траку 

-на грудном делу нашивена два коса џепа, покривени патнама, које се на једном 

месту причврвршћују за џеп чичак траком 

-на доњем делу блузе спреда два нашивена коса џепа 

-рукави се завршавају манжетнама у виду лајсне на које је нашивена рефлектујућа 

трака 

-на лајсни се налазе метални дрикери који служе за регулацију ширине око рукава 

-са обе бочне стране блузе, испод рукава отвори који омогућавају циркулацију 

ваздуха, а затварају се металним рајфершлусом 

Радни полукомбинезон 

-равног кроја 

-на пластрону нашивен џеп који се затвара патном која се на једном месту за џеп 

причвршћује металним дрикером 

-са леве и десне стране бочно отвори који се копчају са мин. 3 метална дугмета 

-шлиц је са преклопом и затвара се металним рајсфершлусом 

-у нивоу струка два косо углављена џепа 

-на задњем делу, испод струка, са леве стране, нашивен џеп 

-на задњем делу, испод струка, са десне стране, нашивен џеп са патном која се за 

џеп причвршћује чичак траком 

-задњи део је са пластроном и трегерима који се настављају у еластичну траку 

-трегери се са предњим делом спајају пластичним копчама које су причвршћене за 

пластрон предњег дела 

Доставити: 

-Извештај о испитивању тканине од акредитоване установе са територије 

Републике Србије 

17 ком 

9. Радно одело - женско - комплет (радне панталоне и радна блуза) 

-сировински састав 100% памук,  

-маса 180-200 g/m² 

-боја: светло плава 

Радне панталоне 

-класичан модел, равног кроја 

-у појасу ластиш са учкуром 

-по један нашивени џеп обострано у висини бокова 

Радна блуза 

-без рукава 

-округли изрез 

-навлачење преко главе 

-отворени бочни шавови 

-траке за везивање са предње и задње стране блузе 

42 ком 
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-по један џеп обострано у висини струка 

-један нашивени џеп у висини груди са леве стране 

Доставити: 

-Извештај о испитивању тканине од акредитоване установе са територије 

Републике Србије 

10. Заштитна ципела - мушка 

-полудубока/дубока 

-спољашњост: пуна говеђа водоодбојна кожа 

-унутрашњост: постава 100% полиамид, отпорна на абразију, анатомски 

обликована антистатик табаница са слојем тканине који се може вадити 

-ђон: двокомпонентни полиуретан/гума са крампонима, антистатик, противклизни, 

отпоран на уља и нафту са апсорбером енергије у пределу пете, отпоран на контакт 

са топлотом до 300ºC 

СТАНДАРД: мин. SRPS EN ISO 20347 

Доставити: 

-Извештај о испитивању од акредитоване установе са територије Републике Србије 

-Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије 

Републике Србије 

-Декларацију о усаглашености са траженим стандардом 

17 пари 

11. Женске кломпе 

-лице: природна кожа 

-постава од микрофибера која пропушта ваздух, отпорна на абразију 

-ђон: полиуретан, неклизајући, антистатик, отпоран на уља и кислеине, штити од 

удара 

СТАНДАРД: 

мин. SRPS EN ISO 20347 

Доставити: 

-Извештај о испитивању од акредитоване установе са територије Републике Србије 

-Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије 

Републике Србије 

-Декларацију о усаглашености са траженим стандардом 

62 пара 

12. Мајица - кратак рукав 

-сировински састав 100% памук,  

-маса 150-170 g/m² 

-без крагне 

-округао изрез 

-боја: тегет 

Доставити: 

-Извештај о испитивању тканине од акредитоване установе са територије 

Републике Србије 

42 ком 

13. Женски мантил 

-састав: кепер памук 100% 

-маса 200-210 g/m² 

-дуги рукави и ревери 

-по један нашивени џеп обострано са предње стране у висини струка и један 

нашивени џеп у висини груди са леве стране  

-начин копчања: дугмад  

-боја: бела 

Доставити: 

-Извештај о испитивању тканине од акредитоване установе са територије 

Републике Србије 

20 ком 
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14. Мушке кломпе 

-лице: природна кожа 

-постава од микрофибера која пропушта ваздух, отпорна на абразију 

-ђон: полиуретан, неклизајући, антистатик, отпоран на уља и кислеине,штити од 

удара 

СТАНДАРД:мин. SRPS EN ISO 20347 

Доставити: 

-Извештај о испитивању од акредитоване установе са територије Републике Србије 

-Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије 

Републике Србије 

-Декларацију о усаглашености са траженим стандардом 

 

 

4 ком 

15. Пилот комбинезон - дводелни 

(радна блуза и панталоне са трегерима) 

-сировински састав: 65% полиестер, 35% памук, толеранција ±5 %,  

-маса 240-260 g/m² 

Радна блуза: 

-равног кроја, дужине до бокова 

-класична крагна 

-затварање пластичним рајсфершлусом целом дужином 

-на прсном делу блузе нашивени њепови са прорезима у горњем делу који се 

затварају пластичним рајсфершлусом 

-у доњем делу два косо усечена џепа са нашивеним џеп лајснама 

-појас нашивен са бочно убаченом еластичном траком 

-рукави блузе су углављени са манжетном у коју је убачена еластична трака 

Панталоне са трегерима: 

-равног кроја са пластроном на предњој страни и повишеним струком са трегерима 

на задњој страни 

-убачена еластична трака у трегере у задњем делу 

-трегери спојени пластичним шналама са пластроном 

-на пластрону панталона нашивен џеп са прорезом, у горњем делу, који се затвара 

пластичним рајсфершлусом 

-панталоне са појасом  у чији је задњи део, целом дужином еластична трака 

-шлиц панталона са преклопом 

-бочно са леве стране копчање са два дугмета 

-испод појаса нашивени, полукружно отворени џепови 

-на задњем делу панталона, десно нашивен џеп 

Доставити: 

-Извештај о испитивању тканине од акредитоване установе са територије 

Републике Србије 

14 ком 

16. Заштитна ципела - мушка 

-плитка ципела 

-заштитна плитка ципела са композитном капом без металних делова 

-спољашњост: природна говеђа водоодбојна кожа 

-унутрашњост: антибактеријска, синтетичка постава, језик од вештачке коже са 

уметнутим сунђером, анатомска, одстрањива уложна табаница  

-ђон: отпоран на течна горива, разблажене киселине и воду, двокомпонентни са 

крампонима, полиуретан 100%, антистатик, противклизни са апсорбером енергије у 

пределу пете 

СТАНДАРД: 

мин. SRPS EN ISO 20345 

 

11 пари 
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Доставити: 

-Извештај о испитивању од акредитоване установе са територије Републике Србије 

-Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије 

Републике Србије 

-Декларацију о усаглашености са траженим стандардом 
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7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

заштитна одећа, обућа и опрема, редни број 49-1.1.3 

П   О   Н   У   Д   А 

бр. ______________ од _______________ 

1) Општи подаци о понуђачу: 

         -Назив понуђача: ________________________________________________________________ 

- Адреса и седиште понуђача: ____________________________________________________ 

-Матични број понуђача: ________________________________________________________ 

- Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): ___________________________ 

- Име особе за контакт: ______________________________________________________ 

- Електронска адреса понуђача (e-mail): ___________________________________________ 

- Телефон: ___________________________________________ 

- Телефакс: ___________________________________________ 

- Број рачуна понуђача и назив банке: ___________________________________________ 

- Лице овлашћено за потписивање уговора_________________________________________ 

2) Понуду дајем: 

- заокружити и податке уписати за а), б) или в)  

а) самостално 

б) као заједничку понуду: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________ 

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

в) са подизвођачем: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________ 

(навести назив и седиште свих подизвођача, проценат укупне вредности набавке које ће поверити 

подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача) 

3) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, 

исказана у динарима без ПДВ-а: 

______________________________________________________________________________ 

4) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, 

исказана у динарима са ПДВ-ом: 

______________________________________________________________________________ 

5) Рок плаћања: по испоруци добара, а најкасније до 15 дана од дана пријема исправне 

фактуре.  
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6) Рок и место испоруке (који не може бити дужи од 30  дана): _____________ дана од 

дана закључења уговора на паритету фцо магацин Наручиоца у Београду, Краљице Ане 

бб. 

 

7) Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда. 

 

Напомена понуђача:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

      

СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
Ред. 

 број 

 
Опис 

 

Количин

а 

и 

јединица 

мере 

Јединича 

цена у 

дин без 

ПДВа 

Укупна 

цена у дин 

без ПДВ-а 

1. Радни мантил - мушки  

-састав: кепер памук 100% 

-маса 200-210 g/m² 

-дуги рукави 

-по један џеп обострано са предње стране у висини 

струка 

-начин копчања: пластична дугмад  

-боја: тегет 

21 ком   

2. Радно одело - мушко - комплет 

(радна блуза и радни полукомбинезон) 

-сировински састав: 65% полиестер, 35% памук, 

толеранција ±5% 

-маса 260-280 g/m² 

 

Радна блуза 

-равног кроја, дужине до бокова са подигнутом 

"руском" крагном 

-затварање пластичним рајсфершлусом целом 

дужином до врха крагне са преклопном лајсном 

-преклопна лајсна на мин. три равномерно 

распоређена места чичак траком причвршћена за 

лице блузе 

-на прсном делу блузе, са десне стране, нашивен кеса 

џеп за мобилни телефон, покривен патном која се 

затвара чичак траком 

-у доњем делу блузе, са обе стране рајсфершлуса, 

симетрично нашивени полукружно отворени џепови 

-на доњем делу тих џепова до поруба блузе нашивени 

џепови који се целом ширином затварају чичак 

траком 

-у пределу бочних шавова, испод пазуха, прорез који 

се затвара пластичним рајсфершлусом 

-рукави су углављени, ојачање од тканине у пределу 

лактова са манжетном од еластичног рендера 

 

 

 

 

51 ком 
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Радни полукомбинезон  

(панталоне са трегерима)  

-равног кроја, са пластроном на предњој страни и 

повишеним струком са трегерима на задњој страни 

-трегери са убаченом еластичном траком у задњем 

делу, а са пластроном спојени пластичним шналама 

-на пластрону панталона нашивен џеп покривен 

патном који се затвара чичак траком 

-панталоне са појасом у чијем задњем делу је целом 

ширином убачена еластична трака 

-шлиц панталона са преклопом, затварање металним 

рајсфершлусом 

-бочно копчање панталона са мин. два дрикера 

-испод појаса панталона нашивени полукружно 

отворени кеса џепови 

-на левој ногавици, изнад колена, преко бочног шава 

нашивен кеса џеп, покривен патном која се затвара 

чичак траком 

-на задњем делу панталона, испод појаса, обострано, 

нашивени кеса џепови покривени патнама које се 

затварају чичак траком  

 

3. Рукавице  

-израђене од природне коже - говеђе напе 

-надланица и манжетна од памучне тканине 

СТАНДАРД: 

мин. SRPS EN 388 

мин. SRPS EN 420 

51 пар   

4. Заштитна ципела - мушка 

-дубока 

-пуна говеђа кожа, водоотпорна 

-постава од паропропусног издржљивог материјала 

-испуњен језик и део око чланка 

-челична заштитна капа за прсте ергономског облика, 

отпорна на ударац минимум до 200 J и 1500 kg и 

челични лист 

-антистатик ђон, противклизни, отпоран на уља, 

нафту и киселине, торзију и абразију, са апсорбером 

енергије у области пете 

СТАНДАРД: 

мин. SRPS EN ISO 20344 

мин. SRPS EN ISO 20345  

 

 

51 пар 

 

  

5. Заштитне наочаре 

-бистре заштитне наочаре 

-поликарбонатско стакло 

-бочна заштита 

-подесиве ручице 

СТАНДАРД: 

мин. SRPS EN 166 

 

44 ком   
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6. Радни прслук  
-сировински састав: 100% полиестер 

-маса 215-280 g/m² 

-равног кроја, дужине до бокова са подигнутом 

"руском" крагном 

-крагна са поставом 

-затварање пластичним рајсфершлусом целом 

дужином до врха крагне 

-преко рајсфершлуса нашивена преклопна лајсна која 

је за лице прслука причвршћена дрикерима 

-на левој прсној страни прслука нашивен џеп који се 

затвара пластичним рајфершлусом 

-на десној прсној страни прслука нашивен џеп за 

мобилни телефон, покривен патном која се затвара 

чичак траком 

-у пределу струка два косо усечена џепа који се 

затварају пластичним рајсфершлусима преко којих су 

нашивене преклопне лајсне 

-прслук постављен штепаном поставом и у телу и 

крагни са пуњењем од кофлина 

-у прсном делу поставе два унутрашња џепа 

 

16 ком   

 

7. 

Радно одело - мушко - комплет 

(панталоне и јакна са капуљачом и подјакном) 

 

Панталоне 

-сировински састав: 100% памук  

-по један џеп напред обострано у висини бокова 

-по један нашивени џеп са поклопцем бочно 

обострано на ногавицама у висини бутина 

-боја: црна 

 

Jакна (са капуљачом и подјакном) 

-сировински састав:100% полиестер са PU превлаком 

-маса 130-160 g/m² 

-израђена од водоодбојне тканине 

-равног кроја, дужине до испод бокова са подигнутом 

крагном која се у задњем делу затвара чичак траком, 

у коју је уметнута капуљача са поставом 

-поруб капуљаче са еластичним гајтаном на чијим 

крајевима се налазе пластични стопери 

-затварање јакне, целом дужином, пластичним 

рајсфершлусом преко кога је нашивена преклопна 

лајсна која је за лице јакне причвршћена дрикерима 

-јакна постављена - синтетичко пуњење - кофлин 

-на прсном делу јакне два нашивена џепа покривени 

патнама која се затварју чичак траком 

-у пределу испод струка два нашивена џепа 

покривени патнама које се, по целој ширини џепова, 

затварају чичак траком 

-рукави јакне су на скидање, а за јакну су 

7 ком   
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причвршћени пластичним рајсфершлусима 

-рукави са манжетнамана на које је нашивена трака 

са чичак траком за затезање око руке 

-на левој прсној старни поставе џеп који се затвара 

пластичним рајсфершлусом, а на десној прсној 

страни поставе нашивен кеса џеп за мобилни телефон 

са патном и чичак траком за затварање 

-у пределу струка, са унутрашње стране лица 

нашивен тунел кроз који је провучен еластични 

гајтан са пластичним стоперима на крајевима 

-сировински састав подјакне: 100% полиестер 

-маса: 250-300 g/m² 

-подјакна се може носити као одвојени одевни 

предмет 

-подјакна од полар тканине са подигнутом крагном, 

фиксирана за јакну пластичним рајсфершлусима 

-у пределу изнад манжетне рукава и у вратном изрезу 

подјакна је за јакну фиксирана нашивеним тракама 

које се затварају дрикерима 

-у доњем делу два полукружно нашивена џепа са 

унутрашње стране који имају отворе на бочним 

ивицама подјакне 

-Поруб подјакне са еластичним гајтаном који бочно 

кроз ринглице излази из поруба и пролази кроз 

пластичне стопере 

8. Радно одело - мушко - комплет 

(радна блуза и радни полукомбинезон) 

-сировински састав 100% памук,  

-маса 270-290 g/m²  

Радна блуза 

-равног кроја, дужине до струка са класичном 

крагном 

-затварање металним рајсфершлусом који је 

покривен заштитном лајсном ширине мин.5 cm на 

чијем се горњем делу налази метални дрикер којим 

се причвршћује за лице јакне 

-блуза се у струку завршава лајсном која се  у 

предњем делу јакне закопчава металним дрикером, а 

на леђном делу има нашивену рефлектујућу траку 

-на грудном делу нашивена два коса џепа, покривени 

патнама, које се на једном месту причврвршћују за 

џеп чичак траком 

-на доњем делу блузе спреда два нашивена коса џепа 

-рукави се завршавају манжетнама у виду лајсне на 

које је нашивена рефлектујућа трака 

-на лајсни се налазе метални дрикери који служе за 

регулацију ширине око рукава 

-са обе бочне стране блузе, испод рукава отвори који 

омогућавају циркулацију ваздуха, а затварају се 

металним рајфершлусом 

Радни полукомбинезон 

17 ком   
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-равног кроја 

-на пластрону нашивен џеп који се затвара патном 

која се на једном месту за џеп причвршћује металним 

дрикером 

-са леве и десне стране бочно отвори који се копчају 

са мин. 3 метална дугмета 

-шлиц је са преклопом и затвара се металним 

рајсфершлусом 

-у нивоу струка два косо углављена џепа 

-на задњем делу, испод струка, са леве стране, 

нашивен џеп 

-на задњем делу, испод струка, са десне стране, 

нашивен џеп са патном која се за џеп причвршћује 

чичак траком 

-задњи део је са пластроном и трегерима који се 

настављају у еластичну траку 

-трегери се са предњим делом спајају пластичним 

копчама које су причвршћене за пластрон предњег 

дела 

9. Радно одело - женско - комплет 

(радне панталоне и радна блуза) 

-сировински састав 100% памук,  

-маса 180-200 g/m² 

-боја: светло плава 

Радне панталоне 

-класичан модел, равног кроја 

-у појасу ластиш са учкуром 

-по један нашивени џеп обострано у висини бокова 

Радна блуза 

-без рукава 

-округли изрез 

-навлачење преко главе 

-отворени бочни шавови 

-траке за везивање са предње и задње стране блузе 

-по један џеп обострано у висини струка 

-један нашивени џеп у висини груди са леве стране 

42 ком   

10. Заштитна ципела - мушка 

-полудубока/дубока 

-спољашњост: пуна говеђа водоодбојна кожа 

-унутрашњост: постава 100% полиамид, отпорна на 

абразију, анатомски обликована антистатик табаница 

са слојем тканине који се може вадити 

-ђон: двокомпонентни полиуретан/гума са 

крампонима, антистатик, противклизни, отпоран на 

уља и нафту са апсорбером енергије у пределу пете, 

отпоран на контакт са топлотом до 300ºC 

СТАНДАРД: 

мин. SRPS EN ISO 20347 

17 пари   

11. Женске кломпе 

-лице: природна кожа 

-постава од микрофибера која пропушта ваздух, 

62 пара   
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отпорна на абразију 

-ђон: полиуретан, неклизајући, антистатик, отпоран 

на уља и кислеине, штити од удара 

СТАНДАРД:мин. SRPS EN ISO 20347 

12. Мајица - кратак рукав 

-сировински састав 100% памук,  

-маса 150-170 g/m² 

-без крагне 

-округао изрез 

-боја: тегет 

42 ком   

13. Женски мантил 

-састав: кепер памук 100% 

-маса 200-210 g/m² 

-дуги рукави и ревери 

-по један нашивени џеп обострано са предње стране у 

висини струка и један нашивени џеп у висини груди 

са леве стране  

-начин копчања: дугмад  

-боја: бела 

20 ком   

14. Мушке кломпе 

-лице: природна кожа 

-постава од микрофибера која пропушта ваздух, 

отпорна на абразију 

-ђон: полиуретан, неклизајући, антистатик, отпоран 

на уља и кислеине, штити од удара 

СТАНДАРД:мин. SRPS EN ISO 20347 

4 ком   

15. Пилот комбинезон - дводелни 

(радна блуза и панталоне са трегерима) 

-сировински састав: 65% полиестер, 35% памук, 

толеранција ±5 %,  

-маса 240-260 g/m² 

Радна блуза: 

-равног кроја, дужине до бокова 

-класична крагна 

-затварање пластичним рајсфершлусом целом 

дужином 

-на прсном делу блузе нашивени њепови са 

прорезима у горњем делу који се затварају 

пластичним рајсфершлусом 

-у доњем делу два косо усечена џепа са нашивеним 

џеп лајснама 

-појас нашивен са бочно убаченом еластичном 

траком 

-рукави блузе су углављени са манжетном у коју је 

убачена еластична трака 

Панталоне са трегерима: 

-равног кроја са пластроном на предњој страни и 

повишеним струком са трегерима на задњој страни 

-убачена еластична трака у трегере у задњем делу 

-трегери спојени пластичним шналама са пластроном 

-на пластрону панталона нашивен џеп са прорезом, у 

14 ком   
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горњем делу, који се затвара пластичним 

рајсфершлусом 

-панталоне са појасом  у чији је задњи део, целом 

дужином еластична трака 

-шлиц панталона са преклопом 

-бочно са леве стране копчање са два дугмета 

-испод појаса нашивени, полукружно отворени 

џепови 

-на задњем делу панталона, десно нашивен џеп 

16. Заштитна ципела - мушка 

-плитка ципела 

-заштитна плитка ципела са композитном капом без 

металних делова 

-спољашњост: природна говеђа водоодбојна кожа 

-унутрашњост: антибактеријска, синтетичка постава, 

језик од вештачке коже са уметнутим сунђером, 

анатомска, одстрањива уложна табаница  

-ђон: отпоран на течна горива, разблажене киселине 

и воду, двокомпонентни са крампонима, полиуретан 

100%, антистатик, противклизни са апсорбером 

енергије у пределу пете 

СТАНДАРД:мин. SRPS EN ISO 20345 

11 пари   

 

Обавезно  за све ставке из спецификације потребно је доставити узорке као и упутство за употребу и 

одржавање. 

За ставке из спецификације:  

-  под редним бројем 1,2,6,7,8,9,12,13 и 15 потребно је доставити Извештај о испитивању тканине од 

акредитоване установе са територије републике Србије. 

- под редним бројем 3,4,10,11,14 и 16 потребно је доставити Извештај о испитивању од акредитоване 

установе са територије републике Србије. 

-  под редним бројем  3,4,5,10,11,14 и 16 потребно је доставити сертификат о прегледу типа издат од 

акредитоване установе са територије Републике Србије и декларацију о усаглашености са траженим 

стандардом. 

- Величине ће бити прецизиране по потписивању уговора и понуђач са којим се закључи уговор у обавези 

је да пре испоруке добара достави палету величина ради прецизирања тражених величина добара.              

Прилози  обрасца  понуде:   -   Прилог 1(подаци о понуђачу), 

                                            -   Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и 

                           -  Прилог 3(подаци о подизвођачу). 

 

 

  

 Датум 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 

 


