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Република Србија                                                                       

Дом ученика средњих школа Патријарх  Павле - Београд 

Здравка Челара 14 

11000 Београд 

Број : 12/2747 

Датум: 12.07.2019. 
 

 

 

ПРЕДМЕТ:  ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  у  поступку  - ДУПП ЈНМВ  

број 11/2019-  Набавка ХТЗ опреме према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – 

Београд 

 

Сходно члану 63.став 2. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број  124/12; 14/15 и 68/15), а у циљу додатних 

појашњења конкурсне документације у поступку, ЈНМВ број 11/2019 Набавка ХТЗ опреме према 

потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд, Наручилац даје следећи одговор на 

постављено питање: 

 

 

 

ПИТАЊЕ: 

Pitanje u vezi konkursne dokumentacije DUPP JNMV 11/2019. 

Primetili smo da se ne slažu količine artikala u tabeli tehničkih karakteristika (str. 5-12) i tabeli strukture 

cena.(str 31-33) 

stoga Vas molimo da nam razjasnite koja je tabela ispravna. 

 

ОДГОВОР: 

У наставку документа објављујемо табеле по логичком редоследу: 
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Табела 1. Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара 

Р. 

б. 
Назив артикла 

Јед. 

мере 

Коли-

чина 

1 2 3 4 

1 

Радне HACCP панталоне женске, беле боје  

Женске панталоне равног кроја, израђене од кепер тканине , сировинског састава 100% памука. 

Површинске масе 200-220 г/м².   На појасу са обе стране имају еластичне траке.  

 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује 

испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

пар 31 

2 

Радне панталоне, светло плаве боје  

Панталоне равног кроја, са два налепљена џепа у предњем делу. У појасу је уграђена ластиш трака и 

шнур-канап. Мушке имају копчање зипом. 

Материјал за израду панталона је медицински кепер у плавој боји, састава 100% памук, површинске масе 

200г/м² ±5%. Промена мера при прању на температури од 95°Ц по дужини до 4% и по ширини до 1%. 

 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености ,извештај о испитивању тканине од које су 

панталоне израђене издат од акредитоване установе са територије Србије, упутство за употребу и 

одржавање. 

пар 36 

3 

Мајица женска кратких рукава , беле боје  
Женска мајица кратких рукава са округлим изрезом , кратки и ужи  рукави. Са ојачањем од рамена до 

рамена у контрастној боји на оковратнику. 

Површинска маса:150г/м² ±5% 

Сировински састав: 100% памук 

 

Доставити уз понуду: Технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених 

карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 22 

4 

Мајица женска кратких рукава , тиркизно плаве боје  
Женска мајица кратких рукава са округлим изрезом , кратки и ужи  рукави. Са ојачањем од рамена до 

рамена у контрастној боји на оковратнику. 

Површинска маса:150г/м² ±5% 

Сировински састав: 100% памук 

 

Доставити уз понуду: Технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених 

карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 72 

5 

Мајица „‟о‟‟ изрез , светло плаве боје  
Мајица кратких рукава, ‘’о’’ изрез. Површинске масе:140-160 г/м². Сировински састав: 100 % памук. 

 

Доставити уз понуду: Декларацију произвођача, технички лист производа којим се доказује 

испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 10 

6 

Поло мајица женска кратких рукава, беле боје  
Женска поло мајица кратких рукава са четири дугмета са ефектом бисера, бочни отвори, скривени 

шавови  на крагни, струкирана. 

Сировински састав: 100 % памук 

Површинска маса: 200 г/м² ± 5%. 

 

Доставити уз понуду: Технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених 

карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 9 

7 

Поло мајица кратких рукава, беле боје  
Поло мајица кратких рукава произведена од плетенине сировинског састава 100% памука, површинске 

масе од 200 г/м2 ±5%. 

 

Доставити уз понуду: Декларацију произвођача, технички лист производа којим се доказује 

испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 6 

8 

Поло мајица кратких рукава, тегет боје  
Поло мајица кратких рукава произведена од плетенине сировинског састава 100% памука, површинске 

масе од 200 г/м2 ±5%. 

 

Доставити уз понуду: Декларацију произвођача, технички лист производа којим се доказује 

испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 12 

9 

Женска дуксерица , беле боје  
Женска дуксерица произведена од футер плетенине сировинског састава  100% памук, површинске масе 

270-300 г/м². Са рендером на рукавима И доњој ивици дуксерице. 

 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености , технички лист производа којим се доказује 

испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 16 
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10 

Мушка дуксерица , светло плаве боје  
Мушка дуксерица произведена од футер плетенине сировинског састава  100% памук, површинске масе 

270-300 г/м². Са рендером на рукавима И доњој ивици дуксерице. 

 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености , технички лист производа којим се доказује 

испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 23 

11 

Женска дуксерица, плаве боје 

Женска дукс јакна произведена од 100 % полиестера. Повшинске масе 180г/м²± 5%. Копча се уз помоћ 

патент затварача по целој дужини. Има практичне џепове са предње стране који се копчају патент 

затварачем. 

 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености , технички лист производа којим се доказује 

испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 19 

12 

Мантил женски HACCP дугих рукава, беле боје  

Мантил женски беле боје израђен по HACCP стандарду. Копча се уз помоћ чичак траке. Израђен од 

кепер тканине, сировинског састава  100% памука , површинске масе 200г/м² ±5%. 

 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености , технички лист производа којим се доказује 

испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 4 

13 

Мантил женски HACCP кратких рукава, беле боје  

Мантил женски беле боје израђен по HACCP стандарду. Копча се уз помоћ чичак траке. Израђен од 

кепер тканине, сировинског састава  100% памука , површинске масе 200г/м² ±5%. 

 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености , технички лист производа којим се доказује 

испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 1 

14 

Мантил мушки HACCP, беле боје  

Мантил мушки беле боје израђен по HACCP стандарду. Копча се уз помоћ чичак траке. Израђен од кепер 

тканине, сировинског састава  100% памука , површинске масе 200г/м² ±5%. 

 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености , технички лист производа којим се доказује 

испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 2 

15 

Радни мантил мушки , тегет боје  
Сировински састав: 65% полиестер ±3 , 35 % памук ±3 . 

Површинска маса: 195 г/м² ±5% 

Радни мантил тегет боје, дугих рукава, копчање дугмадима, има по један џеп са стране у пределу струка 

и један џеп на левој страни груди. 

 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, извештај о испитивању издат од акредитоване 

установе са територије Србије, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених 

карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 3 

16 

Кишна кабаница, тегет боје  
Површинска маса кишне кабанице је 200-220 г/м².  

Отпорност на квашење: оцена мин. 3 

Кишна кабаница је израђена од полиестарске тканине пресвучене PVC-ом. 

 

Кишна кабаница је равног кроја дужине испод колена. Предњи део је са преклопом  који се затвара 

помоћу 5 дрикера. На предњој страни , у висини струка   су нашивена   два џепа са патнама. Рукави су  

ранглан. У доњем делу рукава са  унутрашње стране  нашивена је  тканина која у порубу има еластични 

гајтан којим се врши затезање рукава изнад шаке. 

Крагна је подигнута , и у њеном задњем делу, који се затвара  рајсферлусом, се налази скривена 

капуљача. Леђни део кабанице је сечен и има 2 отвора према рукавима за вентилацију. Преко шавова 

кишне кабанице су залепљене траке за заштиту од проласка воде. 

 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, извештај о испитивању издат од акредитоване 

установе са територије Србије, извештај о контролисању издат од акредитоване установе са 

територије Србије, упутство за употребу и одржавање. 

ком 21 

17 

Радна сукња , беле боје  
Сукња класичан крој са појасом у који је убачен ластих, без џепова, копчање рајсфишлусом, дужина до 

колена. 

Материјал: За заштиту од атмосферских утицаја и прашине. Ергономска својства и обележавање према 

стандардина SRPS EN 13688. Материјал 100% памук, 200г/м² ±5%, скупљање по ширини до 1% и 

дужини до 2% при прању на 95°C. По општем захтеву стандарда SRPS EN ISO 13688:2015 мора се 

држати нешкодљивости материјала при чему боје које ослобађају канцерогене амине не смеју бити 

детектоване и њихова вредност мора бити мања од 0,01мг/кг. Да би материјал био нешкодљив pH 

вредност воденог екстракта текстила мора бити већа од 3,5 и мањи од 9,5.  

 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, извештај о испитивању тканине од које је 

израђена сукња издат од акредитоване установе са територије Србије, упутство за употребу и 

одржавање. 

ком 2 
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18 

Куварска кецеља, беле боје 

Бела куварска кецеља је равног кроја дужине до колена, са задње стране се везује око струка, а са предње 

стране са навлаком преко главе око врата. 

Материјал: За заштиту од атмосферских утицаја и прашине. Ергономска својства и обележавање према 

стандардина SRPS EN 13688. Материјал 100% памук, 200г/м²±5%, скупљање по ширини до 1% и дужини 

до 2% при прању на 95°C. По општем захтеву стандарда SRPS EN ISO 13688:2015 мора се држати 

нешкодљивости материјала при чему боје које ослобађају канцерогене амине не смеју бити детектоване 

и њихова вредност мора бити мања од 0,01мг/кг. Да би материјал био нешкодљив pH вредност воденог 

екстракта текстила мора бити већа од 3,5 и мања од 9,5. 
 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености , извештај о испитивању тканине од које је кецеља 

израђена издат од акредитоване установе са територије Србије,  упутство за употребу и одржавање. 

ком 30 

19 

Заштитна PVC кецеља, беле боје  
Израђена у складу са стандардом: SRPS EN 14605 ниво заштите Тип PB(4)      

Радна кецеља од поливинилхлорида са најлонским трегерима димензије мин. 80x110 цм,  отпорна је на 

растворе киселина и база као и на уље, маст и масноће. 
 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, 

декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених 

карактеристика, упутсво за употребу и одржавање. 

ком 32 

20 

Кецеља за вариоце кожна 

Кецеља израђена од говеђе коже, дебљине 1,2мм – 1,4 мм. Састоји се од тела кецеље, ремена за ношење 

кецеље око врата И ремена за везивање кецеље око тела. 
 

Доставити уз понуду: Декларацију произвођача, упутство за употребу И одржавање. 

ком 2 

21 

Кожне рукавице  

Израђене у складу са стандардом: SRPS EN 388 ниво заштите мин.2121 

Рукавице од говеђе коже дебљине 1,1мм-1,5мм , тамно браон  боје , са текстилном поставом.  
 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, 

декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених 

карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

пар 14 

22 

Термоизолационе кожне рукавице  
Израђене у складу са стандардом: SRPS EN 388 ниво заштите мин.3121 

Термоизолационе кожне рукавице од говеђе цепаник коже, са пет прстију и палцем са стране. Манжетна 

дужине 7 цм. Појачање на палцу и длану, као и делу манжетне на зглобу. Рукавице постављене. 
 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, 

декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених 

карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

пар 9 

23 

Зимске рукавице  

Бешавне плетене од синтетичких влакана, са слојем латекса на длану и прстима и еластичном ребрастом 

манжетном на зглобу. Израђене у складу са стандардом: SRPS EN 388 (ниво заштите мин. 1121x) и SRPS 

EN 511 (ниво заштите мин. 01x) 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, 

декларацију о усаглашености, технички лист производа и упутство за одржавање. 

пар 19 

24 

Заштитне рукавице мочене  
Израђене у складу са стандардима: SRPS EN 388 (ниво заштите 4121); SRPS EN 374 ниво заштите мин. 

AJKL. 

Рукавице зелене боје,  са памучном поставом обложене нитрилом, умочене у PVC. Рукавице покривају 

целу дужину руку. Дужина рукавице 65 цм. 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, 

декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених 

карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

пар 8 

25 

Памучне рукавице  
Израђене у складу са стандардима: SRPS EN 388 ниво заштите мин.1x2x ; SRPS EN 407 ниво заштите 

мин. x2xxxx 

Шивене рукавице са еластичном плетеном манжетном од дебелог фротира. Дужина манжетне 

мин.350мм. 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, 

декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених 

карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

пар 4 

26 

Електроизолационе рукавице  
Израђене у  складу са стандардом: SRPS EN 60903, класа 00 

Рукавице петопрстне од природног латекса, отпорне на уља, киселине и озон (категорија Р) и ниске 

температуре (категорија C), радни напон: 500 V, максимални напон: 2500 V. 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, 

декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених 

карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

пар 2 



5 

 

27 

Зимска капа , тегет боје  

Капа је постављена памучном поставом и кофлином. Има додатак за заштиту ушију и врата који се са 

обе бочне стране копча помоћу дрикера. Капа је са шилтом и пластифицирана је. 

Капа је израђена од:  

лице – полиестер са PVC превлаком 100%                                                                                     

постава-памук 100%, 

пунило-полиестер 100%. 

Промена мера  при ручном прању: max 2% 

 

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Србије, 

извештај о контролисању издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист 

производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и 

одржавање. 

ком 10 

28 

Зимска плетена капа, тегет боје  
Плетена зимска капа направљена од 100% акрила. Унутрашњост капе и доњи део лица је црне боје , а 

тело- лице капе је тегет боје. Између њих је пруга беле боје. 

 

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Србије, 

упутство за употребу и одржавање. 

ком 19 

29 

Качкет , плаве боје 

Качкет је петопанелни, на предњем делу има штитник за сунце од тврде пластике, који је благо савијен. 

Са унутрашње стране је нашивена мрежица. Качкет има два отвора за вентилацију. За регулацију обима 

око главе у задњем делу качкета је убачена пластична копча. 

Сировински састав: 100% памук 

 

Доставити уз понуду: Технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених 

карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 38 

30 

Качкет , беле боје  
Качкет је израђен од 100% памука 

Уметак-мрежица: 100% полиестара 

Знојница:100% полиестара 

Качкет , беле боје са тврдим ширитом од пластике који је савитљив. Качкет је четворопанелни, од којих 

су два бочна израђена од мрежасте тканине сировинског састава 100% полиестера, а два средња од 100% 

памука. Обим качкета се подешава уз помоћ чичак траке.  

 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, извештај о испитивању издат од акредитоване 

установе са територије Србије, упутство за употребу и одржавање. 

ком 30 

31 

Кломпе мушке, беле боје  

Практичне и удобне кломпе израђене од  глат коже са перфорираним горњиштем за бољу 

паропропусност. 

Ђон је  полиуретански, анатомски. На ивици отвора у делу риса уграђена је крагна са сунђером ради 

елиминисања жуљања. 

Горњиште је кламфама спојено са ђоном (кована обућа); Леон или одговарајуће 

 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује 

испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

пар 70 

32 

Плитке заштитне ципеле  
Израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20345 ниво заштите S1 SRC 

Заштитна плитка ципела. Лице издрађено од пориродне говеђе коже , водоодбојне, црне боје. 

Дебљина коже 1,7мм-1,9 мм. 

Отпорност на савијање изнад 50000 циклуса. 

Апсорпција воде: маџ. 30% 

Пенетрација воде: маџ. 0,2г 

Постава: предњи део филц 

Сарице, језик, крагна: плетенина. 

Уложна табаница је анатомска, одстрањива, плетенина на PU подлози. Може да се вади ради одржавања. 

Заштита прстију: метална капа. 

Отпорност према удару до  200 Ј 

Отпорност према сабијању: изнад 15 kN 

Везивање: помоћу 3 пара рингли и  пертли. 

Крагна: од вештачке коже са уграђеним сунђером. 

Језик: од  коже са уграђеним сунђером 

Ђон: са крампонима , двослојни PU, са повишеним предњим и петним делом. 

Отпорност на течна горива. 

Начин израде: бризгана обућа. 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, 

декларацију о усаглашености, извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије 

Србије, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство 

за употребу и одржавање. 

пар 10 
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33 

Дубоке заштитне ципеле  
Израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20345 ниво заштите S3 SRC 

Заштитне  ципеле дубоке, произведене од водоотпорне  коже са челичном капом и челичним листом. 

Имају антистатик, противклизни PU/PU ђон са апсорбером енергије у области пете који је произведен од 

полиуретана двоструке густине и отпоран на уља и нафту. Предњи део ђона је повишен ради заштите 

предњег дела од запињања. Поседују рефлективне детаље у петном и бочном делу ради боље 

видљивости.   

 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, 

декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених 

карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

пар 10 

34 

Радне чизме , беле боје  
Израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20347 ниво заштите OB E SRC 

Чизма је израђена од PVC на полиестерској текстилној подлози. Модел, чизма до колена. 

Ђон са израженим крампонима против клизања према ознаци на ђону са апсорбером енергије у петном 

делу. Начин израде: целобризгана обућа. 

 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, 

декларацију о усаглашености, извештај о контролисању издат од акредитоване установе са 

територије Србије, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, 

упутство за употребу и одржавање. 

пар 15 

35 

Радне кратке ПВЦ чизме, црне боје  
Израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20347 ниво заштите 04 SRC 

Радне чизме од PVC -а, црне боје са црним ђоном од PVC -а. Постава од  мрежастог полиестара. Са 

апсорбером енергије у области пете. Чизме су антистатик, не клижу се. 

Ојачање на прстима , пети и зглобовима. 

 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, 

декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених 

карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

пар 17 

36 

Радни зимски прслук беле боје 
Израђен по стандарду EN 13688:2015 

Основна тканина: 65% PES -35% памук 240 г/м² ±5%, скупљање по ширини до 1% и дужини до 3% при 

прању на 60oC, густина нити по основи мин.50 ж/цм, по потки мин. 20 ж/цм; прекидна сила по основи 

мин.1880 N, по потки мин.1040 N; прекидно издужење по основи мин.18%, по потки мин.20%.  

Прслук је равног кроја, дужине испод бокова, штепан, са подигнутом руском крагном. Прслук се затвара 

пластичним ливеним рајсфершлусом до врха крагне. Рајсфершлус је у пределу крагне покривен 

преклопном лајсном која је за предњи део причвршћена дрикерима. На оба прсна дела нашивени су 

џепови који се затварају рајсфешлусом. У пределу бокова, са обе стране предњег дела прслука, налазе се 

косо усечени џепови са нашивеним џеп лајснама. Леђни део прслука је продужен а ивице продуженог 

дела су благо заобљене. Прслук је постављен фиксираном штепаном поставом која је пуњена кофлином. 

Уложак је од кофлина 150г/м2 једнострано штепаног. 

 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, извештај о испитивању тканине од које је прслук 

израђен издат од акредитоване установе са територије Србије , упутство за употребу и одржавање. 

ком 16 

37 

Женски прслук са два лица , тегет и плаве боје                                                                                   

Израђен од комбинације полиамида и полиестар флиса. Женски прслук са два лица и високом крагном. 

Са продуженим леђним делом. Поседује рефлектујући детаље на продуженом потезачу на патент 

затварачу. 

 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености , технички лист производа којим се доказује 

испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 19 

38 

Пслук ХТЗ, тегет боје  

Прслук је равног кроја, дужине испод бокова, са подигнутом „руском“ крагном. Горњи део крагне је 

паспулиран црвеним паспулом. Прслук се затвара целом дужином, до врха крагне,   пластичним 

спиралним рајсфершлусом. Рајсфершлус је, осим у пределу крагне, покривен преклопном лајсном,  која 

је за предњи део причвршћена са три равномерно распоређене чичак траке. 

Преклопна лајсна и крагна прслука су пуњене кофлином. На оба прсла дела нашивени су џепови. Изнад 

џепова су нашивене патне које су са две чичак траке  фиксиране за џепове. У шав горње ивице патне 

убачена је црвена  папспул трака. 

У пределу бокова, са обе стране предњег дела прслука, налазе се косо усечени џепови  са нашивеним џеп 

лајснама.У шав између џеп лајсне и ивице џепа убачена је црвена паспул трака.Леђни део прслука је 

продужен, а  ивице продуженог дела су благо заобљене. Прслук је постављен  фиксираном штепаном 

поставом која је пуњена кофлином. 

Основна тканина: 

Површинска маса:240-260 г/м² 

Сировински састав:  

-полиестар  65% ± 3. 

 -памук 35 % ± 3. 

ком 10 
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Површинска маса-штепана постава: 

-постава:50-70 г/м² 

-блокада:10-30 г/м² 

-кофлин 170-200 г/м² 

 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености , извештај о контролисању издат од 

акредитоване установе са територије Србије,  технички лист производа којим се доказује испуњеност 

тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

  

39 

Прслук високе видљивости, жуте боје  

Израђен у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20471 ниво заштите класа 2 

Прслук високе видљивости са рефлектујућим тракама, од 100% полиестера. Копча се чичак траком. 

Површинске масе 120г/м² ±5%. 

 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, 

декларацију о усаглашености , извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије 

Србије,  технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство 

за употребу и одржавање. 

ком 6 

40 

Зимска јакна , тегет боје  
Зимска јакна  је дужине до бокова,  има подигнуту крагну у коју је уметнута капуљача. У поруб 

капуљаче је убачен гајтан са пластичним  стоперима на крајевима. Крагна се у задњем делу  затвара  

помоћу  две чичак траке. Јакна се затвра пластичним ливеним рајфершлусом, по целој дужини, до врха  

крагне. На прсном делу јакне су нашивена два џепа са косим прорезима према средини јкане, који се 

затварају пластичним ливеним рајсфершлусима. 

Џеп са десне стране  прсног дела јакне додатно има нашивен и мањи џеп за мобилни телефон, са 

преклопом који се затвара чичак траком.У доњем делу јакне, вертиклано су према бочној ивици усечена 

два џепа са нашивеним џеп лајснама.Јакна има нашивен појас који је израђен  од еластичног рендера, по 

целом обиму, осим у делу до рајсфершлуса који је израђен од тканине. 

Рукави јакне су на скидање, а за јакну  су фиксирани пластичним ливеним расјсфершлусима преко којих  

се налазе преклопи. Рукави имају нашивену манжетну која је израђена од еластичног рендера. Јакна је 

постављена . На постави је, са леве прсне стране, нашивен  џеп који се затвара чичак траком  на средини. 

Јакна има уложак без рукава који је израђен од вештачког крзна. Уложак  је за јакну бочно и у горњем 

делу, фиксиран рајсфершлусом, а у дон јем делу са две нашивене чичак траке. Са леве стране прсног 

дела улошка нашивен  је џеп израђен од истог материјала као и уложак. 

На крагну јакне је закачена још једна крагна која је у унутрашњем делу израђена од вештачког крзна. 

Крагна  од вештачког крзна је за крагну јакне фиксирана, у доњем делу пластичним спиралним 

рајсфершлусом, а у горњем делу, бочно, са  по једном чичак траком. 

Тканина од које је израђена јакна: 

-површинска маса: 220-230 г/м² 

-сировински састав:100 % полиестер са наносом ПВЦ-а 

Јакна је водонепропусна и водоодбојна 

Уложак јакне: 

-површинске масе: 400-420 г/м² 

-сировински састав: 100 % полиестер 

 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености,  технички лист производа којим се доказује 

испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 10 

41 

Одело са црвеним паспулима, тегет боје  

Тканина од које је израђено одело, тегет боје: 

Површинске масе: 240-260 г/м² 

Сировински састав: 65% полиестер ±3, 35% памук ±3. 

Промена мера при прању на 60°C: max 3% 

Одело је водоодбојно, уљноодбојно, отпорно према дејству киселина.  

Радно одело се састоји од блузе и панталона са трегерима са црвеним паспулима. 

Блуза је равног кроја, са два коса џепа на куковима и са два џепа на грудима који се затварају уз помоћ 

патент затварача. Изнад џепова су црвени паспули. 

Панталоне су равног кроја, са два џепа на боковима и са великим џепом на пластрону који се затвара 

патент затварачем. Имају еластични задњи део трегера за већу удобност. Трегери се копчају пластичним 

копчама. 

 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености,  извештај о испитивању тканине од које је одело 

израђено издат од акредитоване установе са територије Србије , технички лист производа којим се 

доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 9 



8 

 

42 

Одело пилот ( блуза + полукомбинезон ), тегет боје  
Одело се састоји од блузе и панталона са трегерима. Израђено је од 100% памука, површинске масе 270 

г/м² ± 5%.  

Блуза је равног кроја, са шоб лајсном, дужине до бокова са равном и спуштеном крагном. Има два коса 

џепа на боковима са лајснама , два равна џепа на грудима се затварају уз помоћ  патни са чичак тракама. 

Рукави су са еластичном манжетном. 

Панталоне су са трегерима, равног кроја. Имају еластичан задњи део трегера и еластичне траке са стране 

на појасу за већу удобност. Панталоне имају два коса џепа на боковима и један на пластрону који се 

затвара уз помоћ патне. 

 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености,  извештај о испитивању издат од акредитоване 

установе са територије Србије, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених 

карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 1 

43 

Уложак за пилот одело  
Дводелни уложак за одело је израђен од штепане  поставе и пуњен кофлином. Састоји се од блузе и 

панталона.Блуза је равног кроја  са в изрезом. Целом дужином се затвара  пластичним 

рајсфершлусом.Рукави блузе су углављени и завршавају се порубом у који је убачена еластична трака. 

Са унутрашње стране панталона у пределу струка нашивена је еластична трака. Ногавице панталона се 

заврашвају порубом у који је убачена еластична трака. Шлиц панталона је  са преклопом. 

Површинска маса: 

Постава: 50-70 г/м²; Блокада:10-20 г/м²; Кофлин:150-170 г/м²; Постава:50-70 г/м² 

 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености,  извештај о контролисању издат од 

акредитоване установе са територије Србије, технички лист производа којим се доказује испуњеност 

тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 9 

44 

Радни комбинезон, тамно сиве боје са црним и наранџастим детаљима  
Површинске масе 270 г/м² ± 5%. 

Сировинског састава: 65% полиестер ±3,  35% памук ±3. 

Радни комбинезон је равног кроја и има подигнуту ’’руску’’ крагну. Целом дужином, до врха крагне, 

затвара се пластичним ливеним рајсфершлусом, са преклопном лајсном која је у струку и на рху крагне, 

чичак тракама причвршћена за комбинезон. Радни комбинезон је у горњем делу сечен, а изнад линије 

сечења , прсни и леђни део су израђеи од тканине црне боје. Испод линије сечења, на прсном делу 

комбинезона са леве стране, нашивен је кеса џеп покривен патном која се затвара чичак траком. Џеп је 

израђен од комбинације две тканине, а фалта џепа је од тканине наранџасте боје. Испод линије сечења, 

на прсном делу комбинезона, са десне стране, нашивен је кеса џеп за мобилни телефон, покривен патном 

која се затвара чичак траком. Фалта џепа је од тканине наранџасте боје. Поред овог џепа нашивен је још 

један џеп, вертикално проштепан. У пределу бочних шавова комбинезона, испод пазуха остављен је 

прорез који се затвара пластичним спиралним рајсфершлусом. Рукави комбинезона су углављени, у 

пределу лактова имају ојачање од тканине црне боје, а манжетна рукава је од еластичног рендера. Радни 

комбинезон у струку има појас, у чији задњи део је, цолом ширином, убачена еластична трака. Испод 

појаса комбинезон има нашивене полукружно отворене кеса џепове, на које су, у доњем делу, од тканине 

црне боје, нашивени џепови, који се затварају чичак траком. Фалта џепа је од тканине наранџасте боје. 

На левој ногавици комбинезона, изнад колена, преко бочног шава нашивен је кеса џеп, покривен патном 

која се затвара чичак траком. Џеп по средини има фалту која је, као и фалта целог џепа, од тканине 

наранџасте боје. На задењм делу комбинезона, испод појаса, нашивени су кеса џепови, покривени 

патнама које се затварају са чичак траком. Џепови су израђени у комбинацији две тканине, а фалта је од 

тканине наранџасте боје. Испод задњег десног џепа, до бочног шава комбинезона, уздужно је нашивен, 

од тканине црне боје, џеп са косим отвором. Комбинезон у пределу колена има ојачање од тканине црне 

боје. 

 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености,  извештај о контролисању издат од 

акредитоване установе са територије Србије, извештај о испитивању издат од акредитоване 

установе са територије Србије,  упутство за употребу и одржавање. 

ком 1 

45 

Заштитне наочаре антимаглин, бистре  
Израђене у складу са стандардом: SRPS EN 166  

Материјал: поликарбонатнко стакло, бочна заштита, антимаглин, бистре, са подесивим ручицама. 

Стакла  пружају заштиту од честица велике брзине са слабе енергије. 

Оптички  квалитети стакла су у сагласности са захтевима оптичке класе 1. 

 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, 

декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених 

карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 2 

46 

Наочаре за вариоце  
Израђене у складу са стандардима: SRPS EN 175, SRPS EN 166 , SRPS EN 169  

Наочаре за заваривање на преклоп, са вентилима. Мекани PVC рам, еластична подесива трака, 

поликарбонатна стакла, ниво затамњења 5, унутрашња поликарбонатна бистра стакла. 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, 

декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених 

карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 2 
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47 

Заштитне наочаре , бистре  
Израђене у складу са стандардом: SRPS EN 166 

Наочаре са стаклима од поликарбоната, са интегрисаном , индиректном вентилацијом која омогућава да 

се ваздух покреће директно преко стакала. Поседују синтетичку траку око главе. 

 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, 

декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених 

карактеристика, упутство за употребу и одржав 

ком 1 

48 

Комплет ( носач наглавног визира са точкићем + Поликарбонатни визир ) 

Визир израђен у складу са стандардом: SRPS EN 166 ниво заштите  Оптичка класа 1, Заштита од честица 

велике брзине (B) 

Визир- обезбеђује заштиту од страних честица, прскања хемикалија, топлоте и отпоран је на ударце.       

Носач је на преклоп, са точкићем за подешавање обима и чеоном траком за упијање зноја.       

 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, 

декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених 

карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 1 

49 

Ушни штитници –антифони, црвене боје  

Израђени у складу са стандардом: SRPS EN 352-1 

Мекане шкољке од ABS-а за бољу удобност , на две тачке качења. Поседују лагану траку за главу за 

мањи притисак. SNR 24dB. 

 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, 

декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених 

карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 1 

50 

Комплет ( заштитна маска за лице + заштитни филтер )  
Заштитна маска израђена у складу са стандардом: SRPS EN 136 

Маска за цело лице произведена од силикона. Поседује прозирни панорамски визир и омогућава 

макисмални продор светлости у унутрашњост маске. Штити од удара честица и има заштитини слој 

против замагљивања и механичких оштећења.Качење је на 5 тачака тако да се макса може лако подесити, 

поседује такође копче за брзо скидање. 

Заштитни филтер 

Израђен у складу састандардом: SRPS EN 14387 ниво заштите ABEK2P3 

Заштитни филтер од полипропилена , са навојем. Филтер служи за више употреба. 

 

Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, 

декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених 

карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 

ком 1 

51 
Батеријска лампа, KRYPTON FLASHLIGHT или одговарајуће 

 

Доставити уз понуду: Упутство за употребу. 

ком 6 

52 

Комплет ( опасач за рад на висини + шок апсорбер енергије + 4 x челични карабин + 2x кљунасти 

карабин) 

Опасач за рад на висини                                                                                                                           

Израђен у складу са стандардима: SRPS EN 358, SRPS EN 361 

Опасач за цело тело за рад на висини опремљен је фронталном и дорзалном тачком за причвршћивање и 

појасом за радно позиционирање са две бочне копче. Сви каишеви на опасачу се подешавају помоћу 

металних копчи. Статичка снага фронталне и дорзалне тачке у смеру на горе износи 15kN,  а у смеру на 

доле 10kN. Опасач  мора да поседује аутоматске копче ради брже и сигурније монтаже. 

Апсорбер енергије  
Израђен у складу: SRPS EN 355 

Апсорбер енергије  са ужетом од полиестера од ø10,5 мм, дужине до 2 м (укупна дужина када се на уже 

И на апсорбер енергије намонтирају карабини). 

Статичка снага апсорбера  енергије са ужетом износи 15 kN. 

4 x челични карабин 

Израђен у складу са стандардом: SRPS EN 362  

Аутоматски челични карабин са сигурносним завртњем.  

Поцинковани челик (главно тело), алуминијум (навртка за затварање). 

Карабин је уређај који може да се отвара, а користи се за повезивање компонената све опреме за 

спречавање падова у комплетном систему за спречавање падова. 

Тежина карабина мин. 180г, отвор мин.18мм. Статичка снага 25кН. 

2 x кљунасти карабин  

Израђен у складу са стандардом: SRPS EN 362 

Аутоматски кљунасти  карабин од лаганих легура. Ширина отвора мин. 60 мм, тежина до 500 гр. 

Израђен од алуминијума. Минимална статичка снага 20kN. 

ком 2 

53 
Знак “ Пажња” клизав под  
Димензије 62 x 30цм. 

ком 10 
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Табела структуре цена са техничким спецификацијама добара 

Р. 

б. 
Назив артикла 

Јед. 

мере 

Коли-

чина 

П
Д

В
 %

 

Ј.цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна цена без 

ПДВ-а  

Укупна цена са 

ПДВ-ом  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Радне HACCP панталоне женске, 

беле боје  
пар 31     

2 
Радне панталоне, светло плаве 

боје  
пар 36     

3 
Мајица женска кратких рукава , 

беле боје  
ком 22     

4 
Мајица женска кратких рукава , 

тиркизно плаве боје  
ком 72     

5 Мајица „‟о‟‟ изрез , светло плаве 

боје  
ком 10     

6 
Поло мајица женска кратких 

рукава, беле боје  
ком 9     

7 Поло мајица кратких рукава, беле 

боје  
ком 6     

8 Поло мајица кратких рукава, 

тегет боје  
ком 12     

9 Женска дуксерица , беле боје  ком 16     

10 Мушка дуксерица , светло плаве 

боје  
ком 23     

11 Женска дуксерица, плаве боје ком 19     

12 Мантил женски HACCP дугих 

рукава, беле боје  
ком 4     

13 Мантил женски HACCP кратких 

рукава, беле боје  
ком 1     

14 Мантил мушки HACCP, беле боје  ком 2     

15 Радни мантил мушки , тегет боје  ком 3     

16 Кишна кабаница, тегет боје  ком 21     

17 Радна сукња , беле боје  ком 2     

18 Куварска кецеља, беле боје ком 30     

19 Заштитна PVC кецеља, беле боје  ком 32     

20 Кецеља за вариоце кожна ком 2     

21 Кожне рукавице  пар 14     

22 Термоизолационе кожне рукавице  пар 9     



11 

 

23 Зимске рукавице  пар 19     

24 Заштитне рукавице мочене  пар 8     

25 
Памучне рукавице  
 

пар 4     

26 Електроизолационе рукавице  пар 2     

27 Зимска капа , тегет боје  ком 10     

28 Зимска плетена капа, тегет боје  ком 19     

29 Качкет , плаве боје ком 38     

30 Качкет , беле боје  ком 30     

31 Кломпе мушке, беле боје  пар 70     

32 Плитке заштитне ципеле  пар 10     

33 Дубоке заштитне ципеле  пар 10     

34 Радне чизме , беле боје . пар 15     

35 Радне кратке ПВЦ чизме, црне 

боје  
пар 17     

36 Радни зимски прслук беле боје ком 16     

37 
Женски прслук са два лица , тегет 

и плаве боје                                                                                   
ком 19     

38 Пслук ХТЗ, тегет боје  ком 10     

39 
Прслук високе видљивости, жуте 

боје  
ком 6     

40 Зимска јакна , тегет боје  ком 10     

41 
Одело са црвеним паспулима, 

тегет боје  
ком 9     

42 
Одело пилот ( блуза + 

полукомбинезон ), тегет боје  
ком 1     

43 Уложак за пилот одело  ком 9     

44 
Радни комбинезон, тамно сиве 

боје са црним и наранџастим 

детаљима  

ком 1     

45 Заштитне наочаре антимаглин, 

бистре  
ком 2     
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46 Наочаре за вариоце  ком 2     

47 Заштитне наочаре , бистре  ком 1     

48 
Комплет ( носач наглавног визира 

са точкићем + Поликарбонатни 

визир ) 

ком 1     

49 
Ушни штитници –антифони, 

црвене боје  
ком 1     

50 Комплет ( заштитна маска за лице 

+ заштитни филтер )  
ком 1     

51 
Батеријска лампа, KRYPTON 

FLASHLIGHT или одговарајуће 
ком 6     

52 

Комплет ( опасач за рад на висини 

+ шок апсорбер енергије + 4 x 

челични карабин + 2x кљунасти 

карабин) 

ком 2     

53 
Знак “ Пажња” клизав под  
Димензије 62 x 30цм. 

ком 10     

 

 

Комисија за предметну набавку ДУПП ЈНМВ 11/2019 


