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Панчево, 07.06.2016. године 

 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ II 
 

СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ ЈНМВ бр. 31/16   
 

Након питања које је Наручилац добио од заинтересованог лица Комисија за предметну  јавну 
набавку је донела одлуку да измени конкурсну документацију и продужи рок за доставу понуда. 

 
Измена конкурсне документације врши се на страни 13/53 и 14/53 у Обрасцу техничке 
спецификације за Партију 1 и 30/53 у Обрасцу структуре цене за Партију 2 
 
 
 
У Обрасцу техничке спецификације за Партију 1 измене су следеће: 
 
 

- У тачки 1 „Заштитне ципеле плитке“ мења се  опис и гласи: 
 

Заштитне ципеле плитке 

(као модел Cofra, Zatopek S3 SRC или одговарајуће) 
 
Стандард: SRPS EN ISO 20345  
ниво заштите: S3  
ђон: ПУ/ТПУ  
 
БЛИЖИ ОПИС: 

 
Плитке лагане заштитне ципеле израђене од водоодбојне глатке коже црне боје, дебљине 1,6-1,8мм.  
Постава ципела је текстилна паропропусана (пропустљивост водене паре мин.6мг/цм2/сат) дебљине 1,2-
1,4мм, отпорна на абразију. 
Уложна табаница (газиште) је од меког полиуретана, прекривена тканином.  
Ђон је антистатичан, двослојан: спољашњи ТПУ, противклизни, отпоран на абразију и угљоводонике; 
унутрашњи (средњи) је ПУ, ниске густине, удобан и отпоран на удар. 
Заштитна капа је лагана, алуминијумска. Заштитна табаница је отпорна на пробој, неметална, од 
вишеслојног текстила. Ципеле морају бити лагане, тежине 500г/ком +/-5% (у величини 42)   
 
Доставити уз узорак:  
 
1.1. Сертификат о прегледу типа издат од стране/домаће актредитоване лабораторије 
1.2.  Декларацију о усаглашености  
1.3. Резултате лабораториског испитивања за тражене техничке карактеристике или технички 

лист/спецификацију произвођача 
1.4. Упутство. 

 
Уколико је део документације на  страном језику доставити превод оверен од стране судског тумача. 
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- У тачки 2 „Заштитне ципеле плитке“ мења се  опис и гласи: 
 

Заштитне ципеле плитке 

(као модел Cofra  Augustus O2 или одговарајуће) 
 
Стандард: SRPS EN ISO  20347 
Ниво заштите: O2 HRO SRC FO 
ђон: ПУ/ гума 
ЛЗО категорије 2 
 
БЛИЖИ ОПИС: 

 
Радне ципеле од глатке природне говеђе бокс коже, дебљине мин.2мм, црне боје. Постава и уложна 
табаница су текстилне, високе отпорности на хабање (суво и мокро отирање, према SRPS EN ISO 12947-2, 
изнад стандардом декларисаних вредности). Ђон је двокомпонентни, ПУ/гума, отпоран на течна горива 
(SRPS ISO 1817) и разблажене киселине (ISO 175), са апсорбцијом енергије у пети (мин 30Ј), отпоран на 
проклизавање (клизање предњег дела ка напред на керамичком поду са NaLS min 0,5). Везивање помоћу 4 
пара рингли и пертле. Језик је тзв.жаба, спојен с горњиштем , израђен од природне коже. 
 
Доставити уз узорак:  
 
2.1. Сертификат о прегледу типа издат од стране/домаће актредитоване лабораторије 
2.2. Декларацију о усаглашености 
2.3. Резултате лабораториског испитивања за тражене техничке карактеристике или технички 
       лист/спецификацију произвођача 
2.4. Упутство. 
 
Уколико је део документације на  страном језику доставити превод оверен од стране судског тумача. 

 
 
 

- У тачки 3 „Заштитне чизме са заштитном капном и листом“ мења се  опис и гласи: 

 
Заштитне чизме са заштитном капном и листом  

(као модел: "Saefty S5" или одговарајуће) 
 
Стандард: SRPS EN ISO 20345  
ниво заштите: S5  
ђон: ПВЦ 
ЛЗО категорије 2 
 
БЛИЖИ ОПИС: 

 
ПВЦ целобризгана чизма на синтетичкој подлози, дужине до колена, са ПВЦ ђоном и израженим 
крампонима и заштитном челичном капном и челичним листом против пробијања. 
 
Доставити уз узорак:  
 
3.1. Сертификат о прегледу типа издат од стране/домаће актредитоване лабораторије 
3.2. Декларацију о усаглашености 
3.3. Резултате лабораториског испитивања за тражене техничке карактеристике или технички 
       лист/спецификацију произвођача 
3.4. Упутство. 
 
Уколико је део документације на  страном језику доставити превод оверен од стране судског тумача. 
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- У тачки 4 „Заштитне ПВЦ чизме“ мења се  опис и гласи: 

 
Заштитне ПВЦ чизме 

(као"Полар" или одговарајуће)  
 

Стандард: SRPS EN ISO 20347   
ђон: ПВЦ 
ЛЗО категорије 2 
 
БЛИЖИ ОПИС: 
 

Радна ПВЦ чизма, са меканом крагном у коју је постављена пертла за стезање. Висина горњег дела чизме 
мин. 300мм. Постављене су вештачким крзном (100% акрил). Ђон је ПВЦ, са крампонима против клизања ( 
висина кранпона на пети мин.10мм, на предњем делу мин. 4мм).  

 
Доставити уз узорак: 

 
4.1. Сертификат о прегледу типа издат од стране/домаће актредитоване лабораторије 
4.2. Декларацију о усаглашености 
4.3. Резултате лабораториског испитивања за тражене техничке карактеристике или технички 
       лист/спецификацију произвођача 
4.4. Упутство. 
 
Уколико је део документације на  страном језику доставити превод оверен од стране судског тумача. 

 
 
 
 
 

У Обрасцу структуре цене за Партију 2 измене су следеће: 
 

- У табели структуре цене мења се  кoличина добара и гласи: 
 
Радно одело   количина 80 комада 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нови рок за доставу документације је 13.06.2016. до 10 часова 
Отварање понуда ће бити 13.06.2016. у 10.15 часова 
 

Наручилац даје  новe образце које понуда треба да садржи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Измена конкурсне документације у поступку II  ЈНМВ бр.31/2016               4/6 

VI  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 1. 

Редни 
број 

ОПИС 
јединица 

мере 
Кол 

Јединачна 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена без ПДВ-а 

1. 

Заштитне ципеле плитке 
(као модел Cofra, Zatopek S3 SRC или одговарајуће) 

 
Стандард: SRPS EN ISO 20345  
ниво заштите: S3  
ђон: ПУ/ТПУ  
 
БЛИЖИ ОПИС: 
Плитке лагане заштитне ципеле израђене од водоодбојне глатке 
коже црне боје, дебљине 1,6-1,8мм.  
Постава ципела је текстилна паропропусана (пропустљивост 
водене паре мин.6мг/цм2/сат) дебљине 1,2-1,4мм, отпорна на 
абразију. 
Уложна табаница (газиште) је од меког полиуретана, прекривена 
тканином.  
Ђон је антистатичан, двослојан: спољашњи ТПУ, противклизни, 
отпоран на абразију и угљоводонике; унутрашњи (средњи) је ПУ, 
ниске густине, удобан и отпоран на удар. 
Заштитна капа је лагана, алуминијумска. Заштитна табаница је 
отпорна на пробој, неметална, од вишеслојног текстила. Ципеле 
морају бити лагане, тежине 500г/ком +/-5% (у величини 42)   
 
Доставити уз узорак:  
- Сертификат о прегледу типа издат од стране/домаће 
актредитоване лабораторије 
- Декларацију о усаглашености 
- Резултате лабораториског испитивања за тражене       
  техничке карактеристике или технички 
  лист/спецификацију произвођача 
-  Упутство. 
 
Уколико је део документације на  страном језику доставити превод 
оверен од стране судског тумача. 

пар 100 

  

2 

 
Заштитне ципеле плитке  
(као модел Cofra  Augustus O2 или одговарајуће) 
 
БЛИЖИ ОПИС: 
 

СТАНДАРД: SRPS EN ISO  20347 
Ниво заштите: O2 HRO SRC FO 
ђон: ПУ/ гума 
ЛЗО категорије 2 

 
БЛИЖИ ОПИС: 
Радне ципеле од глатке природне говеђе бокс коже, дебљине 
мин.2мм, црне боје. Постава и уложна табаница су текстилне, 
високе отпорности на хабање (суво и мокро отирање, према SRPS 
EN ISO 12947-2, изнад стандардом декларисаних вредности). Дјон 
је двокомпонентни, ПУ/гума, отпоран на течна горива (SRPS ISO 
1817) и разблажене киселине (ISO 175), са апсорбцијом енергије у 
пети (мин 30Ј), отпоран на проклизавање (клизање предњег дела 
ка напред на керамичком поду са NaLS min 0,5). Везивање помоћу 
4 пара рингли и пертле. Језик је тзв.жаба, спојен с горњиштем , 
израђен од природне коже. 

 
Доставити уз узорак:  
- Сертификат о прегледу типа издат од стране/домаће 
актредитоване лабораторије 
- Декларацију о усаглашености 
- Резултате лабораториског испитивања за тражене       
  техничке карактеристике или технички 
  лист/спецификацију произвођача 
-  Упутство. 
 
Уколико је део документације на  страном језику доставити превод 
оверен од стране судског тумача. 

пар 5 
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3 

Заштитне чизме са заштитном капном и листом  

(као модел: "Saefty S5" или одговарајуће) 
 

Стандард: SRPS EN ISO 20345  
ниво заштите: S5  
ђон: ПВЦ 
ЛЗО категорије 2 
 

БЛИЖИ ОПИС: 
ПВЦ целобризгана чизма на синтетичкој подлози, дужине до 
колена, са ПВЦ ђоном и израженим крампонима и заштитном 
челичном капном и челичним листом против пробијања. 
 
Доставити уз узорак:  
- Сертификат о прегледу типа издат од стране/домаће 
актредитоване лабораторије 
- Декларацију о усаглашености 
- Резултате лабораториског испитивања за тражене       
  техничке карактеристике или технички 
  лист/спецификацију произвођача 
-  Упутство. 
Уколико је део документације на  страном језику доставити превод 
оверен од стране судског тумача. 

пар 16 

  

4 

Заштитне ПВЦ чизме 
(као"Полар" или одговарајуће)  
 
Стандард: SRPS EN ISO 20347   
ђон: ПВЦ 
ЛЗО категорије 2 
 
БЛИЖИ ОПИС: 
Радна ПВЦ чизма, са меканом крагном у коју је постављена 
пертла за стезање. Висина горњег дела чизме мин. 300мм. 
Постављене су вештачким крзном (100% акрил). Ђон је ПВЦ, са 
крампонима против клизања ( висина кранпона на пети мин.10мм, 
на предњем делу мин. 4мм).  
Доставити уз узорак:  
- Сертификат о прегледу типа издат од стране/домаће 
актредитоване лабораторије 
- Декларацију о усаглашености 
- Резултате лабораториског испитивања за тражене       
  техничке карактеристике или технички 
  лист/спецификацију произвођача 
-  Упутство. 
Уколико је део документације на  страном језику доставити превод 
оверен од стране судског тумача. 

пар 7 

  

УКУПНО : 
 

ПДВ: 
 

СВЕГА:  

 
1. Обавезна достава узорака приликом отварања понуда; 
2. Уз узорке обавезна достава документације у складу са важећим Правилником о личној заштитној 
опреми ("Сл.Гласник РС" бр.100/2011) и резултате испитивања; 
3. Са понуђачем који буде изабран уговорити доставу свих величина ципела ради пробе, а онда 
доставити ципеле тражених величина према списку који ће сачинити наручилац;   
4. Уколико понуђач нема ципеле величине 48 и 49 са којом конкурише дужан је да  обезбеди 
одговарајући модел који задовољава тражену величину; 

 
Критеријум је «најнижа понуђена цена» уз прописане једнаке следеће услове: 

Рок испоруке је 15 дана од позива Наручиоца, на адресу Наручиоца       Потврдите са „да“                                                           
сукцесивно током трајања уговора                                                                   у колони десно                                                                                                                                                                                                

 

Начин и рок плаћања: плаћање се врши   на рачун понуђача у року од 45 дана од дана 
пријема рачуна понуђача, а на основу документа којим                             Потврдите са „да“                        
се потврђује испорука добара.                                                                          у колони десно 
                                                                                                                          
                                                                                                                             
                                                                                                                   
 

 

 

Место:     Потпис овлашћеног лица: 

Датум: 
  М.П.    
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

 Предмет ЈН Кол. Јединична 
цена без ПДВ-

а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

Радно одело (поз 1) 80 
    

УКУПНО:   
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 
 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то 

тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета 
набавке без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са 
траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену 
предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
 

 
 
 
Место:     Потпис овлашћеног лица: 

Датум: 
  

М.П. 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


