
 

 

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију 

Кнегиње Љубице 1/I, 18000 Ниш, Србија 

тел. 018/502 744, 502 650, факс 018/502 715, 502 612 

e-mail: info@naissus.co.rs, web: www.naissus.co.rs 

 
 
Наручилац: ЈКП  за водовод и канализацију „НАИССУС“ Ниш 

Ул. Кнегиње Љубице 1/1, Ниш 

Редни број јавне набавке: 28055/1-1-21 

Датум 18.07.2018. године 

 

 
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРOJ 28055/1-1-21 

набавка радне и заштитне опреме обликована у 2 (две) партије, партија 1.1.50.1 – Радна и 

заштитна одећа, обућа и опрема (ЈН број 28055/1-1-21) 

 

обавештава сва заинтересова лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације 

 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 2 
 

1. У делу конкурсне документације – II - Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок испоруке, место испоруке и сл. за позицију 4. Одело радно зимско, на страни  8/63-

2 мења се 2. и 7. пасус, тако да после извршене измене гласи: 

„Блуза и панталоне су постављени штепаним улошком пуњеним синтетичким пунилом - кофлином. 

Уложак је за блузу и панталоне фиксиран дугмадима. Блуза је равног кроја, дужине до бокова, са 

класичном обореном крагном. Блуза се затвара пластичним ливеним рајсфершлусом по целој дужини. 

Преко рајсфершлуса је нашивена преклопна лајсна која је  за лице блузе  причвршћена са три метална 

дрикера. У доњем делу блузе нашивен је појас у који је, са обе бочне стране, убачен ластиш. На обе 

прсне стране блузе нашивени  су џепови са патнама које се затварају једним металним дрикером. У 

доњем делу блузе, са обе стране, налазе се косо усечени џепови са нашивеним џеп лајснама. „ 

 

Уложак:  

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

панталона. Блуза је равног кроја  са V изрезом. 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 гр/м2, Блокада: 10-20 гр/м2, Кофлин: 150-170 гр/м2, Постава: 50-70 

гр/м2 
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2. У делу конкурсне документације – II - Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок испоруке, место испоруке и сл. за позицију 19. Заштитне плитке ципеле, на страни 

16/63-2, мења се 1. пасус, тако да после извршене измене гласи: 

 

„19. Заштитне плитке ципеле  

Израђене у складу са стандардом: СРПС ЕН ИСО20347 О1 ФО СРЦ или одговарајуће. 

Лице: природна кожа-говеђи бокс, пресовани, хидрофобиран, црне боје 

Дебљина 1,8-2,0mm, Отпорност на савијање: Изнад 50.000 циклуса, Постава: предњи део: неткани 

текстил (филц), пропушта ваздух, отпор на абразију, Сарице, крагна, петни део: синтетички неткани 

текстил, Крагна: вештачка кожа са уграђеним сунђером. Језик: вештачка кожа затворене жаба форме 

ради спречавања продирања воде у ципеле, постављен. Појачања: Предњи део-термопластична капна, 

Петни део-термопластични луб. Уложна табаница: синтетичка плетенина +ПУ, вадива ради прања. Ђон: 

двослојни, полиретан 100%, профилисан у циљу спречавања проклизавања са шок апсорбером у пети. 

Проклизавање ђона (коефицијент трења): Керамички под са раствором детерџента :клизање предњег 

дела ка напред ≥ 0,32, клизање пете ка напред ≥0,28; Челични под са глицерином: клизање предњег дела 

ка напред≥ 0,18, клизање пете ка напред: ≥0,13; Отпорност целе обуће према води минимум 60 мин. 

Везивање: помоћу минимум 3 пара металних алки и пертли. Начин израде: бризгана обућа „ 

 

 

 

 

 У свим осталим деловима конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

Сагласно томе, Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном изменом 

конкурсне документације. 
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