
 
 

1/ 9 
 

Broj: 7978 
Datum: 15.12.2017.g. 
 
 

 

 

 
Na osnovu člana 63. i člana 54. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br.124/2012, 
br.14/2015 i 68/2015)  komisija za javnu nabavku sačinjava 
 

 
IZMENU I DOPUNU KONKURSNE DOKUMENTACIJE br.1 

Za javnu nabavku male vrednosti  dobara br.  17/2017 –  
Lična zaštitna oprema 

 
 
Konkursna dokumentacija se menja na sledeći način: 
 
Konkursna dokumentacija se menja u Poglavlju  III SPECIFIKACIJA SA STRUKTUROM 
CENE,  I PARTIJA -  ZAŠTITNA ODEĆA  I ZAŠTITNA OPREMA 

  
 
stavka pod rednim brojem  2)  u opisu 
 
koja glasi:  
 
2)  Radno odelo bez tregera sa ojačanjima 
          
Bluza: engleski kroj, sa povišenom  kragnom koja je paspulirana u boji kombinacije. Rameni 
deo i satla bluze su u boji kombinacije, a krajevi rukava se završavaju elastičnom trakom 
ušivenom u porub pri dnu rukava. Deo rukava na laktovima je ojačan duplim materijalom, a 
pri dnu se našivaju po dve traka od 15mm u boji kombinacije. Na prednjoj strani bluze su 
ušivena dva kosa džepa u visini iznad bokova koja su paspulirana materijalom u boji 
kombinacije, i dva džepa na grudima sa patnom u boji kombinacije; sa strana bluze su 
uvučene elastične trake u pojas, visine 3 cm i dužine 15 cm; bluza se zakopčava metalnim 
rajsferšlusom koji se zatvara preklopnom lajsnom koja je pričvršćena čičkom. Štampan logo 
firme sa prednje strane na levom džepu i na leđima bluze. 
 
 
 
 
 



 
 

2/ 9 
 

menja se i sada glasi: 
 
 
2)  Radno odelo bez tregera sa ojačanjima 
 
Bluza: engleski kroj, sa povišenom  kragnom koja je paspulirana u boji kombinacije. Rameni 
deo i satla bluze su u boji kombinacije, a krajevi rukava se završavaju elastičnom trakom 
ušivenom u porub pri dnu rukava. Deo rukava na laktovima je ojačan duplim materijalom, a 
pri dnu se našivaju po dve traka od 15mm u boji kombinacije. Na prednjoj strani bluze su 
ušivena dva kosa džepa u visini iznad bokova koja su paspulirana materijalom u boji 
kombinacije, i dva džepa na grudima sa patnom u boji kombinacije; sa strana bluze su 
uvučene elastične trake u pojas, visine 3 cm i dužine 15 cm; bluza se zakopčava metalnim 
rajsferšlusom koji se zatvara preklopnom lajsnom koja je pričvršćena čičkom. Štampan logo 
firme sa prednje strane na levom džepu i na leđima bluze. 
Pantalone: su klasične sa pojasom, gajkama i elastičnom trakom uvučenu u pojasu na 
bokovima; kopčaju se dugmićima na šlicu. Sa strane u nivou šlica su našiveni džepovi, koji su 
ukrašeni lajsnom u boji kombinacije. Jedan džep sa patnom u boji kombinacije je našiven 
bočno na levoj nogavici,a pantalone su na kolenima i sedalnom delu ojačane duplim 
materijalom. 
Osnovni materijal u bojama zelena i teget. 
 
Takođe, konkursna dokumentacija se menja u Poglavlju  III  SPECIFIKACIJA SA 
STRUKTUROM CENE,  II PARTIJA -  ZAŠTITNA OBUĆA 

 

U tabeli stavka pod rednim brojem  4)   
 
koja glasi:  
 
“Cipele radne duboke O2“ 
 
menja se i sada glasi: 
 
“Cipele radne duboke O1“ 
 
 
Ova Izmena i dopuna konkursne dokumentacije je sastavni deo konkursne dokumentacije 
br.7594  od 01.12.2017.g. koja je objavljena na Portalu javnih nabavki  13.12.2017.g. 
U ostalom delu konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.                                                                     
 
                                          
Prilog: 

- Izmenjeni obrazac III SPECIFIKACIJA SA STRUKTUROM CENE    
 

                                                  

      KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU 
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III  СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
 
 
I ПАРТИЈА -  ЗАШТИТНА ОДЕЋА  И ЗАШТИТНА ОПРЕМА 
 

 
 

Ред.бр. 
 

Назив артикла 
 

Ј.М. 
 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ 

 
Укупно 

     1. 
 

Маркер прслук 
 

ком           47   

2. 
Радно одело без 
трегера са 
ојачањима 

 
ком 60   

3. 
Радно одело са 
трегерима 

 

 
ком. 70   

4. 
Радно одело – 
зимско, са 
улошком 

 
ком. 90   

5. 

 
Заштитни 

прслук- зимски 
 

 
ком. 

64   

6. Мајице летње 
ком 300 

 
  

7. Поло мајице 
 

ком 
 

40   

8. Радни мантил  ком. 21  
 
 

 
9. 
 

Качкет ком 75   

10. Зимска капа ком 
 

50 
 

  

11. 

 
Рукавице 

заштитне плетене 
ком 

 
250 

 
 

  

12. 
Рукавице 
заштитне  

ком 650   

13. 

 
  ПВЦ рукавице 
за домаћинство 

 

ком 100   

14. ПВЦ одело ком 22 
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15. 
 
ПВЦ кабаница 

ком 32 
 
 

 

 
Укупно без ПДВ: 

 

 
 
 
1) Маркер прслук од полиестера са флуоросцентним тракама ради што веће 
уочљивости. Боја флуо  жута или наранџаста. Величина универзална. Лого фирме 
штампан на леђима у једној боји. 

 
2)  Радно одело без трегера са ојачањима 
          
Блуза: енглески крој, са повишеном  крагном која је паспулирана у боји комбинације. 
Рамени део и сатла блузе су у боји комбинације, а крајеви рукава се завршавају 
еластичном траком ушивеном у поруб при дну рукава. Део рукава на лактовима је 
ојачан дуплим материјалом, а при дну се нашивају по две трака од 15мм у боји 
комбинације. На предњој страни блузе су ушивена два коса џепа у висини изнад бокова 
која су паспулирана материјалом у боји комбинације, и два џепа на грудима са патном 
у боји комбинације; са страна блузе су увучене еластичне траке у појас, висине 3 цм и 
дужине 15 цм; блуза се закопчава металним рајсфершлусом који се затвара преклопном 
лајсном која је причвршћена чичком. Штампан лого фирме са предње стране на левом 
џепу и на леђима блузе. 
Панталоне су класичне са појасом, гајкама и еластичном траком увучену у појасу на 
боковима; копчају се дугмићима на шлицу. Са стране у нивоу шлица су нашивени 
џепови, који су украшени лајсном у боји комбинације. Један џеп са патном у боји 
комбинације је нашивен бочно на левој ногавици,а панталоне су на коленима и 
седалном делу ојачане дуплим материјалом. 
Основни материјал у бојама зелена и тегет. 
 
 
3) Радно одело са трегерима 
 
Конструкција/модел/дизајн 
Блуза: енглески крој, са повишеном  крагном која је паспулирана у боји комбинације. 
Рамени део и сатла блузе су у боји комбинације, а крајеви рукава се завршавају 
еластичном траком ушивеном у поруб при дну рукава.Део рукава на лактовима је 
ојачан дуплим материјалом, а при дну се нашивају по две трака од 15мм у боји 
комбинације. На предњој страни блузе су ушивена два коса џепа у висини изнад бокова 
која су паспулирана материјалом у боји комбинације, и два џепа на грудима са патном 
у боји комбинације; са страна блузе су увучене еластичне траке у појас, висине 3 цм и 
душине 15 цм; блуза се закопчава металним рајсфершлусом који се затвара преклопном 
лајсном која је причвршћена чичком. Штампан лого фирме са предње стране на левом 
џепу и на леђима блузе. 
Панталоне су класичне са пластроном и трегерима у којe је ради растерећења увучена 
еластична трака дужине 10 цм; са стране у нивоу шлица су нашивени џепови са 
украсном лајсном у боји комбинације; један џеп је нашивен на пластрону чија 
преклопна патна је у боји комбинације,  један џеп на задњој левој страни панталона и 
два џепа са стране на ногавицама на којима  је нашивена патна  у боји комбинације. 
Штампа се лого фирме на џепу пластрону панталона. 
Основни материjaл за израду одела су у бојама: зелена, плава, сива и тегет. 
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4) Радно одело зимско  са улошком  
Блуза: енглески крој, са повишеном  крагном која је паспулирана у боји 
комбинације.Рамени део и сатла блузе су у боји комбинације,а крајеви рукава се 
завршавају еластичном траком ушивеном у поруб при дну рукава.Део рукава на 
лактовима је ојачан дуплим материјалом,а при дну се нашивају по две трака од 15мм у 
боји комбинације. На предњој страни блузе су ушивена два коса џепа у висини изнад 
бокова која су паспулирана материјалом у боји комбинације, и два џепа на грудима са 
патном у боји комбинације; са страна блузе су увучене еластичне траке у појас, висине 
3 цм и душине 15 цм; блуза се закопчава металним рајсфершлусом који се затвара 
преклопном лајсном која је причвршћена чичком. Штампан лого фирме са предње 
стране на левом џепу и на леђима блузе. Блуза је постављена фиксним  улошком – 
међупоставно  пунило „кофлин“, сировински састав полиестер 100%, површинска маса 
150гр/м2 који је једнострано обујмљен поставом сировинског састава 100% полиестер, 
површинска маса 60гр/м2. 
Панталоне су класичне са пластроном и трегерима у које је ради растерећења увучена 
еластична трака дужине 10 цм; са стране у нивоу шлица су нашивени џепови са 
украсном лајсном у боји комбинације; један џеп је нашивен на пластрону чија 
преклопна патна је у боји комбинације,  један џеп на задњој левој страни панталона и 
два џепа са стране на ногавицама на којима  је нашивена патна  у боји комбинације. 
Панталоне су  постављене фиксним  улошком -  међупоставно  
пунило„кофлин“,сировински састав полиестер 100%, површинска маса150 гр/м2 

који је 
једнострано обумљен поставом сировинског састава 100% полиестер, површинска маса 
60 гр/м2. 
Лого се штампа на џепу пластрону панталона. 
Основни материjaл за израду одела су у бојама: зелена, плава, сива и тегет. 
 
5) Зимски прслук – заштитни: термо прслук од водонепропусног материјала, 100% 
полиестер са два нашивена џепа са патном на грудима и два коса ушивена џепа на 
боковима прслука. Једна флуо трака, ширине 25 цм је нашивена на леђима у висини 
рамена испод које се штампа лого фирме. Боја прслука тегет. 
 
6) Мајице летње : Мајица кратак рукав са округлим  изрезом. Материјал синг , памук 
100 %.,у величинама од S-XXXXL и сортирано у бојама: жута,наранџаста,бела. Штампа 
напред лево–мали знак у једној боји и на  леђима велики у једној боји. 
 
7) Поло мајицa: Мајица кратак рукав са крагницом. Материјал синг ,памук 100 %.,у 
величинама од S-XXXXL и сортирано у бојама : плава, зелена,жута. Крагна и крајеви 
рукава су од ребрастог рендера. Копчање на три дугмета. 
Штампа напред лево–мали знак у једној боји и на  леђима велики у једној боји. 
 
8) Радни мантил -  Класичан крој, равна линија уз тело (модел са  дугим рукавима ). 
На предњој страни мантила обострано испод струка нашивени су џепови,би на левој 
прсној страни  један џеп. Мантил се ковча на пет сегментних места са дугметима, а 
завршава се са ревер крагном. 
 
9) Качкет -  Од 100 % памука са тврдим ширитом и пластичном траком за подешавање 
обима, универзалне величине у више боја. 
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10) Зимска капа- Зимска водонепропусна термоизолована капа од 100% полиестера са 
слојем ПВЦ –а и са штитницима за уши.  
 
11) Рукавице заштитне плетене - Плетене бешавне рукавице од стаклених влакана, 
спандекса и најлона. На длану и прстима да имају слој ХЦТ нитрила. Отпорност на 
пресецање – ниво 5. 
 
12) Рукавице заштитне -  Дупломочене у латекс на бешавној плетеној памучној 
подлози. Дебљине миниму 2,3 мм -2,5 мм, СРПС ЕН 388:2010; СРПС ЕН 420:2010 или 
референтни хармонизовани европски стандард.  
 
13) ПВЦ рукавице за домаћинство - рукавице за домаћинство, латекс, 
флокиране.Намењене за послове чишћења . 
 
14) ПВЦ одело -  водоотпорно одело са склопивом капуљачом, 100 % полиестер са 
слојем ПВЦ-а, варени и шивени шавови, боја плава и зелена 
 
15) ПВЦ кабаница -  водоотпорна кабаница са сколпивом капуљачом,100 % полиестер 
са слојем ПВЦ-а,варени и шивени шавови, боја плава и зелена. 
 
 
За артикле под редним бројевима 2,4,5 мора бити испуњено следеће: 
Морају бити задовољена основна ергономска својства на основу захтева стандарда  
СРПС ЕН ИСО 13688:2015 и Правилника о личној заштитној опреми (Службени 
гласник РС.бр.100/11) за нивое заштитне од минималних ризика Категорије 1. 
Сваки комад/комплет заштитне одеће мора бити означен у складу са стандардом за 
означавање, обележавање и паковање текстилних производа. Потребно је декларативно 
извршиити идентификацију производа, која је обавезујућа за сваки производ на 
ушивним и висећим етикетама.  
Параметри које треба да садржи трајно ушивена етикета на заштитној одећи, 
причвршћено тако да буде видљиво, читко и трајно за предвиђени  број процеса 
чишћења: 
- Сировински састав основног материјала: назив сировине и % 
- Поступак одржавања, чишћења (симболи и ознаке) 
Висећа етикета уз производ треба да садржи следеће податке:  
- Назив,трговачки знак, или друго средство идентификације произвођача или 
овлашћеног представника 
- Артикал: назив/ број или шифра 
- Сировински састав основног материјала: назив сировине и % 
- Ознака величине 
- Скупљање при одржавању: по ширини %  и по дужини, % 
- Поступак одржавања, чишћења (симболи и ознаке) 
Уз узорак личне заштитне опреме је неопходно доставити и извештаје о 
испитивању квалитета материјала од акредитоване лабораторије која 
документује квалитативне карактеристике, а које се односе на следеће захтеване 
параметре из техничке спецификације: 
Основни материјал: 
-  сировински састав, 35% пам, 65% пес,240-260 гр/м ²,са одступањима +/- 2% 
-  постојаност обојења,мин 4 
-  доказ да се производ не скупља тј. да је производ „Санфоризован“  
-  водоодбојан (90 мин) 
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-  уљеодбојан 
 
Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе узорке за радно одело без трегера, са 
ојачањима (основни материјал у зеленој боји, а комбинација у наранџастој боји),  
радно одело-зимско са улошком (основни материјал у плавој боји, а комбинација у 
наранџастој боји), ПВЦ одело, ПВЦ кишну кабаницу, рукавице заштитне плетене 
и рукавице заштитне. 
 
Уз заштитну одећу и заштитну опрему доставити  неопходну документацију по 
Правилнику о личној заштитној опреми (Службени гласник бр.100/11). 
Документација о контролисању подразумева: извештаје/сертификате о 
контролисању, односно извештаје о испитивању које издају акредитована 
контролна тела, односно овлашћене лабораторије, именована тела, а у складу са 
захтевима из конкурсне документације. 
 
Узорке заштитне одећe и заштитнe опремe од понуђача који буде изабран као 
најповољнији Наручилац ће задржати ради праћења квалитета опреме коју ће 
испоручивати изабрани понуђач у току уговореног периода. Осталим понуђачима ће 
узорци бити враћени по окончању поступка јавне набавке. 
 
Напомена: Наручилац задржава право да преузиме мање или веће количине добара  од 
количина наведених у спецификацији а у оквиру процењене вредности партије. У цену 
су укључени и трошкови превоза предметних добара на адресу наручиоца. Процењена 
количина добара у спецификацији добара дата је оквирно. 
 
 
 
         Датум                                                                                               Понуђач 

М. П. 
________________________                                                    ______________________ 
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II ПАРТИЈА - ЗАШТИТНА ОБУЋА  

 

Ред.бр. Назив артикла Ј.М. Количина 
Јединична 

цена без ПДВ 
Укупно 

1. 
 

Чизме 
 

пар 100  
 

2. 
Ципеле радне 
плитке O1 

 
пар 70  

 

3. 

 
Ципеле радне  
плитке S-3 

 
пар 45  

 

4. 
Ципеле радне 
дубоке O1 

 
пар 70  

 

5. 
Ципеле радне 
дубоке S-3 

     пар 
 

30  
 

6. 
 

Кломпе пар 
 

10 
 

 
 

Укупно без ПДВ: 
 

 
 
 
1) Чизме: Радне гумене чизме са текстилном поставом,црне боје, мекане,флексибилне 
да имају отпорност на топлоту, абразију и пробијање, са противклизним ђоном и са 
апсорбером енергије у области пете. 
 
2) Ципеле радне плитке О 1 - референтни стандард СРПС ЕН ИСО 20347 или 
еквивалент плитке радне ципеле израђене од коже са текстилном непропусном 
поставом отпорном на абразију, са антистатик улошком и антистатик противклизним 
ђоном од полиуретана  отпорним на нафту и уља са апсорбером  енергије у области 
пете. 
 
3) Ципеле радне плитке S 3 – референтни стандард СРПС ЕН ИСО 20345 или 
еквивалент, радне плитке ципеле од говеђе коже са композитном капом, неметалним 
листом. Ђон од полиуретана двоструке густине, антистатик и противклизни, отпоран на 
уља и нафту и са апсорбером у области пете. 
 
4) Ципеле радне дубоке О 1 референтни стандард СРПС ЕН ИСО 20347 или 
еквивалент, дубоке радне ципеле израђене од коже са текстилном непропусном 
поставом отпорном на абразију, са антистатик улошком и антистатик противклизним 
ђоном од полиуретана  отпорним на нафту и улја са апсорбером  енергије у области 
пете. 
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5) Ципеле радне дубоке S 3- референтни стандард СРПС ЕН ИСО 20345 или 
еквивалент, радне дубоке ципеле од говеђе коже са композитном капом 
неметалним листом. Ђон од полиуретана двоструке густине, антистатик и 
противклизни, отпоран на уља и нафту и са апсорбером у области пете. 
 
6) Кломпе – радне кломпе којима је лице израђено од природне пропустљиве 
коже,табаница од природне коже а ђон од полиуретана 
 
 
Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе узорке за  чизме и за све ципеле. 
 
 
Уз радну обућу доставити  неопходну документацију по Правилнику о личној 
заштитној опреми (Службени гласник бр.100/11) и то: 

 
• декларацију о усаглашености у складу са Правилником или њену копију са 

преводом на српски језик, ако та опрема није произведена у Републици Србији. 
• сертификат о прегледу типа за адекватну ЛЗО издату од стране тела за 

оцењивање усаглашености која су именована у складу са Правилником  
• декларација произвођача или његовог заступника 
• упуство за употребу 
• извештај о испитивању квалитета  

 
 
Узорке заштитне обуће од понуђача који буде изабран као најповољнији Наручилац ће 
задржати ради праћења квалитета опреме коју ће испоручивати изабрани понуђач у 
току уговореног периода. Осталим понуђачима ће узорци бити враћени по окончању 
поступка јавне набавке. 
 
Напомена: Наручилац задржава право да преузиме мање или веће количине добара од 
количина наведених у спецификацији а у оквиру процењене вредности партије. У цену 
су укључени и трошкови превоза предметних добара на адресу наручиоца. Процењена 
количина добара у спецификацији добара дата је оквирно. 
 
     
 
     Датум                                                                                                           Понуђач 

М. П. 
__________________________                                                     ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


