
Бр. 4466
Дана: 11.08.2015. год.

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације ЈНМВ 15/2015 – ХТЗ
опрема

Mења се основни текст Конкурсне документације бр.4422 за ЈНМВ 15/2015 –
ХТЗ опрема од 10.08.2015.год., која је објављена на Порталу јавних набавки
10.08.2015.год., на следећи начин:

на страни 4/48,5/48 Одељак III Техничка спецификација

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија I
Ципеле дубоке без заштитне капне, класа O1 и ципеле дубоке са заштитном

капном и табаницом, класа S3

1.Ципеле дубоке без заштитне капне, класа O1 – планиране количине 160
пари.

Техничке карактеристике:
- Тип: дубока заштитна ципела за заштиту стопала од механичких

повреда EN 347
- Начин израде: бризгана обућа
- Лице: говеђа кожа црне боје, дебљина мин. 1,8 мм
- Уложна табаница: одстрањива, анатомски обликована
- Језик: природна кожа, затворена форма, постављен, са уграђеним

сунђером
- Крагна: вештачка кожа са уграђеним сунђером и уметком високе

видљивости у петном делу
- Ђон: двослојан полиуретански, неклизајући, са шок – апсорбером у

пети, уљноотпоран
Понуђач је у обавези да за испоручену робу обезбеди гарантни рок у трајању

од минимум 6 месеци.
Обавезно доставити:
Узорак са Извештајем акредитоване лабораторије да ципела задовољава

тражене техничке карактеристике које су наведене у тендерској документацији.
Доставити Декларацију о усаглашености са траженим стандардом и Сертификат на
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основу кога је издата Декларација. Уколико је роба страног порекла доставити
превод оверен од стране судског тумача. Упутство за употребу.

2.Ципеле дубоке са заштитном капном и табаницом, класа S3 – планиране
количине 100 пари

Техничке карактеристике:
- Тип: дубока заштитна ципела за заштиту стопала од механичких

повреда EN 345
- Начин израде: бризгана обућа
- Лице: говеђа кожа црне боје, дебљина мин. 1,8 мм
- Апсорбција воде: мин. 10%, пропустање воде 0
- Уложна табаница: одстрањива, анатомски обликована
- Језик: природна кожа, затворена форма, постављен, са уграђеним

сунђером
- Крагна: вештачка кожа са уграђеним сунђером и уметком високе

видљивости у петном делу
- Ђон: двослојан полиуретански, неклизајући, са шок – апсорбером у

пети, уљноотпоран; додатно повишен на прстима ради боље заштите
- Заштита прстију: челична или композитна (неметална) капна
i. отпорна према удару: мин 200 J
ii. отпорна према сабијању: мин 15 kN
- Уложак против пробијања: челични или композитни (неметални)
i. отпорност према пробијању: мин 1100 N
Понуђач је у обавези да за испоручену робу обезбеди гарантни рок у трајању

од минимум 6 месеци.

Обавезно доставити:
Узорак са Извештајем акредитоване лабораторије да ципела задовољава

тражене техничке карактеристике које су наведене у тендерској документацији.
Доставити Декларацију о усаглашености са траженим стандардом и Сертификат на
основу кога је издата Декларација. Уколико је роба страног порекла доставити
превод оверен од стране судског тумача. Упутство за употребу.

комплетно, тако да нова гласи



III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија I
Ципеле дубоке без заштитне капне, класа O1 и ципеле дубоке са заштитном

капном и табаницом, класа S3

1.Ципеле дубоке без заштитне капне, класа O1 – планиране количине 160
пари.

Ципела дубока 01
Израђене по стандарду EN ISO 20347O1
Дубока радна ципела израђена од коже. Лице од природне говеђе коже,

водоодбојне.
Дебљина 1,8-2mm
Отпорност на проклизавања на керамичком поду са насл. мин 0,50
Отпорност на проклизавање на челичном поду са глицерином мин. 0,20

(односи се на проклизавање пете и предњег дела ка напред)
Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса
Постава: предњи део:неткани текстил
Шарице, језик, крагна: синтетичка плетенина
Језик и крагна: вештачка кожа са уграђеним сунђером, постављен
Уложна табаница: анатомска, одстрањива, плетенина на PU подлози, може да

се вади ради одржавања.
Ђон са крампонима: двослојни PU, отпоран на течна горива
Отпорност целе ципеле према води минимум 60 мин.
Везивање помоћу 4 пара алки и синтетичке пертле са пластифицираним

крајевима.
Начин израде: бризгана обућа
Понуђач је у обавези да за испоручену робу обезбеди гарантни рок у трајању

од минимум 6 месеци.
Обавезно доставити:
Узорак са Извештајем акредитоване лабораторије да ципела задовољава

тражене техничке карактеристике које су наведене у тендерској документацији.
Доставити Декларацију о усаглашености са траженим стандардом и Сертификат на
основу кога је издата Декларација. Уколико је роба страног порекла доставити
превод оверен од стране судског тумача. Упутство за употребу.

2.Ципеле дубоке са заштитном капном и табаницом, класа S3 – планиране
количине 100 пари
Стандард SRPS EN ISO 20345 SRC S3
Лице: природна говеђа,водоодбојна, црне боје
Дебљина коже: od 1,8 - 2 mm
Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса
Постава: антибактеријска, синтетичка плетенина која пропушта ваздух
Крагна: Вештачка кожа са уграђеним сунђером и флуо траком у области пете ради



боље видљивости
Језик: од вештачке коже са уметнутим сунђером, постављен затворене жаба форме
Уложна табаница: анатомска одстрањива синтетичка плетенина на ПУ подлози
Заштита прстију: неметална композитна капна
Отпорност према удару: 200 Ј
Отпорност према сабијању изнад 15 kN
Табаница против пробијања неметални-параамидни
Отпорност према пробијању изнад 1100 N
Отпорност целе обуће према води мин 60 минута
Ђон са крампонима двокомпонентни PU 100% повишен у предњем делу,
профилисан у циљу спречавања приклизавања, са шок апсорбером у пети,
антистатик
Отпорност према течном гориву: према SRPS 1817
Отпорност на разблажене киселине и воду према ISO 175
Везивање: помоћу 4 пара рингли и синтетичке пертле и 1 пара хакни за брзо копчање
и откопчавање на спољној страни
Начин израде: бризгана обућа
Понуђач је у обавези да за испоручену робу обезбеди гарантни рок у трајању од
минимум 6 месеци.
Обавезно доставити:
Узорак са Извештајем акредитоване лабораторије да ципела задовољава тражене
техничке карактеристике које су наведене у тендерској документацији. Доставити
Декларацију о усаглашености са траженим стандардом и Сертификат на основу
кога је издата Декларација. Уколико је роба страног порекла доставити превод
оверен од стране судског тумача. Упутство за употребу.



на страни 8/48Одељак III Техничка спецификација

Врста и састав свих уграђених материјала:

Материјал за израду одеће:
Лице:
• Текстилна тканина сировинског састава 65% ( ±5 ) памук, 35 % ( ±5 )

полиестер
• Површинска маса је 240 ( ±5 % ) g/m2
• Преплетај је кепер 3:1
• Конструкција тканине:
1. Основа: полиестар филамент 100%
2. Потка: памук 100%, двожично предиво
• Прекидна сила основа/потка је 110 / 70 daN
• Скуплјање при прању дужина/ширина на 60˚ C max +/- 2 %
• Специјална дорада:

Водоодбојност > 80 ( оцена 3)
Уљоодбојност > 80 ( оцена 3)

1. Постојаност боје:
светлост - оцена 5
прање на 60˚ -оцена 4
хемијско чишћење - оцена 4
на зној - оцена 4
отирање мокро /суво - оцена 3 / 4

на следећи начин:



Врста и састав свих уграђених материјала:

Материјал за израду одеће:
Лице:
• Текстилна тканина сировинског састава 50% ( ±5 ) памук, 50% ( ±5 )

полиестер
• Површинска маса је 210-230 g/m2
• Преплетај је кепер
• Конструкција тканине:
1. Основа: полиестар филамент 100%

• Прекидна сила основа/потка је 140 / 40 daN
• Скуплјање при прању дужина/ширина на 60˚ C max +/- 3 %
• Специјална дорада:

Водоодбојност > 80 ( оцена 3)
Уљоодбојност > 80 ( оцена 3)

1. Постојаност боје:
прање на 60˚ -оцена 4
хемијско чишћење - оцена 4
на зној - оцена 3/4
отирање мокро /суво - оцена 3 / 4



на страни 12/48Одељак III Техничка спецификација

2. Изглед ушивне етикете (пример)

Proizvođač

Datum proizvodnje: mesec i godina
Naziv proizvoda:

Zaštitno radno odelo zimsko
Oznaka veličine

56
Obim prsa 112
Obim struka 110
Unutrasnja duzina noge 80
Visina tela 176

SRPS EN 340
SRPS EN 471

VODOОDBOJNO
ULjOOTPORNO

Sirovinski sastav;
LICE : Pamuk 65%, poliester 35 %,
ULOŽAK :
Postava: poliester 100%
Punilo: poliester 100 %

Postupak odrzavanja i ciscenja :

Skupljanje pri pranju duž/šir max 3%
N A P O M E N A

Obavezno peglanje posle svakog pranja

Прилог 3

3. Упутство за одржавање готовог производа

прање на температури до 60°C, механичко покретање, нормално
испирање

бељење забрањено

дозвољено хемијско чишћење перхлоретиленом, нормално

мокро обесити и оставити да се капањем осуши

пеглање на температури до 150 °C
на следећи начин:



3. Изглед ушивне етикете (пример)

Proizvođač

Datum proizvodnje: mesec i godina
Naziv proizvoda:

Zaštitno radno odelo zimsko
Oznaka veličine

56
Obim prsa 112
Obim struka 110
Unutrasnja duzina noge 80
Visina tela 176

SRPS EN 340
SRPS EN 471

VODOОDBOJNO
ULjOOTPORNO

Sirovinski sastav;
LICE : Pamuk 50%, poliester 50%,
ULOŽAK :
Postava: poliester 100%
Punilo: poliester 100 %

Postupak odrzavanja i ciscenja :

Skupljanje pri pranju duž/šir max 3%
N A P O M E N A

Obavezno peglanje posle svakog pranja

Прилог 3

3. Упутство за одржавање готовог производа

прање на температури до 60°C, механичко покретање, нормално
испирање

бељење забрањено

дозвољено хемијско чишћење перхлоретиленом, нормално

мокро обесити и оставити да се капањем осуши

пеглање на температури до 150 °C

ЈКП „Стари град“Шабац
Комисија за јавне набавке


