ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Назив органа који
спроводи поступак:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Отворени поступак – јавна набавка број 103/2020

Врста предмета:

Добра

Опис предмета
набавке, назив и
ознака из општег
речника набавке:

Предмет јавне набавке je набавка службене, заштитне и радне
одеће и обуће за потребе запослених у Управи за заједничке
послове републичких органа.
Назив и ознака из општег речника: 18100000-0 Радна одећа,
специјална радна одећа и прибор; 18800000-7 Обућа
На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 и 91/2019-др.закон)
Управа за заједничке послове републичких органа врши измену
спецификације у Партији 3 за добра под редним бројем 9, 13. и 18.

Измена конкурсне
документације:

Због немогућности да се направи одговарајући прелом колона у
табели из спецификације, у прилогу су стране од 46 - 69 од 95
конкурсне документације.
Измењене стране конкурсне документације налазе се у прилогу.
У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
Потребно је да понуду поднесете на измењеним странама конкурсне
документације.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875
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Корисник
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Процењена
количина

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена са
ПДВ-ом

2
Зимско кућно радно одело женско
(радна женска тренерка из два дела)
Зимско кућно радно одело се састоји
од горњег и доњег дела.
Горњи део је дугих рукава, има
капуљачу и учкур у капуљачи,
затвара се рајсфершлусом по целој
дужини, на предењем делу има два
коса џепа са стране.Око рукава и у
доњем делу има еластичну
ранфлу.Оковратник је ојачан траком
Доњи део има појас са ластишем и
еластичним учкуром унутар њега.На
ногавицама има еластичну ранфлу и
два предња џепа.
Сировински састав: 100% памук
Површинска маса: 290 гр/м2 +- 10%
Радно одело летње – модел ПИЛОТ
Блуза
Блуза је равног кроја дужине до
струка И има крагну.
На грудном делу блузе су нашивена
два коса џепа, један је троструки,
покривени патнама који се на једном
месту причвршћују за џеп чичак
траком.
На доњем делу блузе налазе се
нашивена два коса џепа.
Блуза се затвара металним
рајсфершлусом који је покривен
лајсном на чијем се горњем делу
налази метални дрикер којим се
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Сектор за
репрез и бир.
послове

ком.
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ком.
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саобраћај,
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репрезентативн

Укупно без ПДВа
(5х6)
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2
лајсна причвршћује за лице јакне.
Блуза се у струку завршава лајсном
која се у предњем делу јакне
закопчава металним дрикером, а на
ледјном делу има нашивену
рефлектујућу траку.
Рукави су ранглан и завршавају се
манжетнама у виду лајсне на које је
нашивена рефлектујућа трака у сивој
боји. На истој лајсни налазе се по два
метална дрикера која служе за
регулацију ширине око рукава. Са
обе бочне стране блузе, испод рукава
налазе се отовори на блузи чије
отварање/затварање је омогућено
металним рајсфершлусом. Блуза је на
ледјима сечена од половине рукава
до доње ивице/лајсне на блузи. Обе
стране сечења имају по фалту. Блуза
је озрађена од тканине у три боје
тегет, плава И сива.
Површинска маса блузе је
230гр/м25%.
Сировински састав: 100% памук.
Полукомбинезон
Полукомбинезон је равног кроја.
На предњем делу полукомбинезона
се налази џеп који се затвара
металним рајсфершлусом и покривен
је паспулом ширине 1 цм. На њега је
нашивен џеп. Изнад горње ивице
отвора џепа нашивена је патна. Патна

3
биротехн.посло
Сектор за
инвестиције,
Сектор за
угоститељство
(7 + 1+91+7)
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2
се на једном месту причвршује за џеп
металним дрикером.
Нашивен џеп је са своје леве и десне
стране ослободјен и за пластрон
причвршћен чичак траком која се
налази на средини бочне линије џепа
обострано.
Са леве и десне стране
полукомбинезона, на боку налазе се
отвори ради лакшег облачења који се
копчају са по три метална дугмета.
На предњем делу полукомбинезона
налазе се и два косо углављена џепа.
Шлиц полукомбинезона је са
преклопом и затвара се металним
рајсфершлусом.
На предњој страни, испод левог
углављеног џепа ка бочној страни
полукомбинезона налази се нашивен
кеса џеп са патном.
У нивоу колена са предње стране
полукомбинезона нашивен је по
један џеп са патном на обе ногавице.
Испод струка, на задњем делу
полукомбинезона са леве стране
нашивен је џеп испод кога се налази
нашивена трака.Испод струка на
задњем делу полукомбинезона са
десне стране нашивен је џеп. Испод
њега нашивен је двоструки џеп за
алат.
Задњи део полукомбинезона је ста
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2
пластроном и трегерима који се
настављају у еластичну траку.
Трегери се са предњим делом спајају
пластичним копчама које су
причвршћене за пластрон предњег
дела.
Полукомбинезон је израђен од
тканина у три боје тегет, плава, сива.
Површинска маса полукомбинезона
је 260-280 г/м2.
Сировински састав: 100% памук.
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Радно одело зимско – модел
ПИЛОТ
Блуза
Блуза је равног кроја дужине до
струка И има крагну.
На грудном делу блузе су нашивена
два коса џепа, један је троструки,
покривени патнама који се на једном
месту причвршћују за џеп чичак
траком.
На доњем делу блузе налазе се
нашивена два коса џепа.
Блуза се затвара металним
рајсфершлусом који је покривен
лајсном на чијем се горњем делу
налази метални дрикер којим се
лајсна причвршћује за лице јакне.
Блуза се у струку завршава лајсном
која се у предњем делу јакне
закопчава металним дрикером, а на

Сектор за
репрез и бир.
послове,
Сектор за
финансијско
материјалне
послове,
Сектор за
саобраћај и
(45+10+7)
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2
ледјном делу има нашивену
рефлектујућу траку.
Рукави су ранглан и завршавају се
манжетнама у виду лајсне на које је
нашивена рефлектујућа трака у сивој
боји. На истој лајсни налазе се по два
метална дрикера која служе за
регулацију ширине око рукава. Са
обе бочне стране блузе, испод рукава
налазе се отовори на блузи чије
отварање/затварање је омогућено
металним рајсфершлусом. Блуза је на
ледјима сечена од половине рукава
до доње ивице/лајсне на блузи. Обе
стране сечења имају по фалту. Блуза
је озрађена од тканине у три боје
тегет, плава И сива.
Површинска маса блузе је 260-280
г/м2.
Сировински састав: 100% памук.
Полукомбинезон
Полукомбинезон је равног кроја.
На предњем делу полукомбинезона
се налази џеп који се затвара
металним рајсфершлусом и покривен
је паспулом ширине 1 цм. На њега је
нашивен џеп. Изнад горње ивице
отвора џепа нашивена је патна. Патна
се на једном месту причвршује за џеп
металним дрикером.
Нашивен џеп је са своје леве и десне
стране ослободјен и за пластрон
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2
причвршћен чичак траком која се
налази на средини бочне линије џепа
обострано.
Са леве и десне стране
полукомбинезона, на боку налазе се
отвори ради лакшег облачења који се
копчају са по три метална дугмета.
На предњем делу полукомбинезона
налазе се и два косо углављена џепа.
Шлиц полукомбинезона је са
преклопом и затвара се металним
рајсфершлусом.
На предњој страни, испод левог
углављеног џепа ка бочној страни
полукомбинезона налази се нашивен
кеса џеп са патном.
У нивоу колена са предње стране
полукомбинезона нашивен је по
један џеп са патном на обе ногавице.
Испод струка, на задњем делу
полукомбинезона са леве стране
нашивен је џеп испод кога се налази
нашивена трака.Испод струка на
задњем делу полукомбинезона са
десне стране нашивен је џеп. Испод
њега нашивен је двоструки џеп за
алат.
Задњи део полукомбинезона је ста
пластроном и трегерима који се
настављају у еластичну траку.
Трегери се са предњим делом спајају
пластичним копчама које су
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2
причвршћене за пластрон предњег
дела.
Полукомбинезон је израђен од
тканина у три боје тегет, плава, сива.
Површинска маса полукомбинезона
је 260-280 г/м2.
Сировински састав: 100% памук.
Заштитно одело – електростатичка
својства
Блуза израђена у складу са
стандардима:
СРПС ЕН ИСО 11612 нивои
заштите:А1+А2,Б1 и СРПС ЕН ИСО
1149-5
Блуза тегет боје, отпорна на ватру и
топлоту, антистатична.Израђена од
100% памука, површинске масе 350
гр/м2 +-10% са трајном обрадом
против пламена.
Блуза има два горња нашивена џепа
са преклопима и два џепа са стране,
еластичне манжетне, еластичну траку
ушивену у струку, копчање је
заштићено преклопом са чичак
траком.
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Полукомбинезон је израђен у
складу са стандардима:
СРПС ЕН ИСО 11612 нивои
заштите:А1+А2,Б1 и СРПС ЕН ИСО
1149-5
Полукомбинезон тегет боје, отпоран

Сектор за
инвестиције ,
Сектор за
репрезентатив.
и
биротехн.посл.
(5+1)

Ком
6

Укупно без ПДВа
(5х6)
8

Укупно са ПДВ-ом
(5х7)
9

Страна 53 од 95

Ред.
бр.

Назив

Корисник

Јед.
мере

Процењена
количина

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена са
ПДВ-ом

2
на ватру и топлоту,
антистатичан.Израђен од 100%
памука, површинске масе 350 гр/м2
+-10% са трајном обрадом против
пламена.
Полукомбинезон има џеп на грудима
са преклопом и два нашивена џепа са
стране.
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Радна јакна флуоросцентно жуте
боје
Израђена у складу са стандардима:
СРПС ЕН ИСО 20471, СРПС ЕН 343,
СРПС ЕН ИСО 13688
Тканина лица јакне: полиестар са ПУ
премазом 100%
Површинска маса: 180-200 г/м²
- Сила кидања по основи мин. 90 даН
- Сила кидања по потки мин. 80 даН
12.
Уложак јакне (постава са кофлином):
Површинске масе 180-210 г/м²
Сировински састав 100% полиестер
Јакна је флуоросцентне жуте боје,
равног кроја, дужине испод бокова и
има подигнуту крагну у коју је
убачена капуљача. Задњи део крагне,
у који је уметнута капуљача, затвара
се чичак траком. Јакна се затвара
пластичним ливеним рајсфершлусом,
по целој дужини до врха крагне. У
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репрез и бир.
послове,
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2
доњем делу јакна има два косо
усечена џепа са нашивеним џеп
лајснама. Испод прсних и косих
џепова по целом обиму, јакна има
нашивене рефлектујуће траке сиве
боје ширине 5цм. На рукавима су, у
висини рефлектујућих трака предњег
и задњег дела јакне, нашивене две
рефлектујуће траке сиве боје ширине
5цм. Рукави јакне су углављени И
могу се скидати јер су за јакну
фиксирани пластичним
рајсфершлусима. Рукави имају
нашивене манжетне са диркерима.
Јакна је постављене штепаном
поставом И пуњена је кофлином. На
постави леве стране јакне, нашивен је
џеп од тканине од које је израђена
јакна. Џеп се затвара чичак траком.
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ком.
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Зимска јакна
Израђена од тканине сировинског
састава: 100% полиестер са слојем
PU је равног кроја, дужине испод
бокова и има подигнуту крагну, која
се, у задњем делу, затвара са три
равномнерно распоређене чичак
траке и у коју је уметнута капуљача
са поставом. У поруб капуљаче је
убачен еластични гајтан, на чијим
крајевима се налазе пластични
стопери. Јакна се затвара пластични
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послове,
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материјалне
послове
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2
ливеним рајсфершлусом по целој
дужини , преко кога је нашивена
преклопна лајсна. Она је за лице
јакне причвршћена са шест
равномерно распоредјених дрикера.
Испод преклопне лајсне, са леве
стране прсног дела јакне, убачен је
мањи џеп који се вертикално затвара
пластичним ливеним рајсфершлусом.
Јакна је у горњем прсном и леђном
делу сечена, а у линији сечења је
убачена паспул трака сиве боје.
Испод линије сечења, на прсном делу
јакне налазе се два нашивена џепа са
фалтама у доњем и бочним деловима.
У пределу испод струка налазе се два
нашивена џепа са фалтама у доњем И
бочним деловима, на средини
џепова. Џепови су покривени
патнама које се затварају чичак
тракама, по целој ширини џепова.
У бочне фалте џепова, према
спољашњој ивици јакне, убачени су
додатни џепови који се затварају
пластичним спиралним
рајсфершлусима. Рукави и јакне су
на скидање, а за јакну су
причвршћени пластичним спиралним
рајсфершлусима. У нивоу сечења
горње прсног и леђног дела јакне,
сечени су и рукави, а у линији
сечења, целом дужином рукава, до
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манжетне, убачена је паспул трака
сиве боје.
На горњем делу левог рукава
нашивен је џеп са вертикалним
прорезом, који се затвара пластичним
спиралним рајсфершлусом.
На тај џеп је додатно нашивен мањи
џеп који је вертикално проштепан.
Рукави јакне су са манжетнама на
које је нашивена трака са чичак
траком за затезање око руке. Јакна је
постављена и има синтетичко
пуњење-кофлин.
На левој прсној страни поставе је
отворен џеп који се затвара
пластичним спиралним
рајсфершлусом, а на десној прсној
страни поставе је нашивен кеса џеп
за мобилни телефон, са патном и
чичак траком за затварање. У
пределу струка, са унутрашње стране
лица јакне је нашивен тунел кроз
који је провучен еластични гајтан са
пластичним стоперима на крајевима.
У поруб јакне је такодје убачен
еластични гајтан који бочно, кроз
ринглице, излази из поруба и пролази
кроз пластичне стопере.
Јакна има подјакну, која може бити
одвојени одевни предмет. Подјакна је
израдјена од полар плетенине и има
подигнуту крагну. Подјакна је у
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горњем прсном делу, ледјном делу и
целом дужином рукава сечена, а у
линију сечења је убачена паспул
трака сиве боје. Подјакна је
пластичним ливеним
рајсфершлусима фиксирана за јакну.
У пределу изнад манжетне рукава и у
вратном изрезу, подјакна је за јакну
фиксирана нашивеним тракама које
се затварају дрикерима. Подјакна у
доњем делу има два полукружно
нашивена џепа са унутрашње стране,
који имају отворе на бочним ивицама
подјакне. Рукави подјакне имају
поруб у који је убачена шира
еластична трака. У порбу подјакне је
убачен еластични гајтан који бочно
кроз ринглице излази из поруба и
пролази кроз пластичне стопере.
Јакна је израђена у тегет боји, са
плавим детаљима.
Зимска јакна, црно-сиве боје,
дужине до бокова, струкирана има
подигнуту крагну. На крагну јакне је
пластичним рајсфершлусом закачена
још једна крагна од вештачког
крзна.Јакна се затвара пластичним
ливеним рајсфершлусом по целој
дужини до врха крагне.
На прсном делу јакне су нашивена
два џепа са косим прорезима према
средини јакне, који се затварају
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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, у висини струка вертикално су
усечена два џепа са нашивеним џеп
лајснама, И дрикером за затварање у
средини.
Јакна има нашивен појас који је
израђен од еластичног рендера, по
целом обиму, осим у делу до
рајсфершлуса који је израђен од
основне 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.На левом
рукаву је нашивен џеп са
вертикалним отвором који се затвара
ливеним рајсфершлусом, поред кога
је додтани џеп
Јакна је постављена. На постави
јакне са обе прсне стране налазе се
џепови.Јакна има уложак без рукава
који је израђен од вештачког
крзна.Уложак је за јакну фиксиран
пластичним рајсфершлусом. Са леве
стране прсног дела улошка нашивен
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је џеп израђен од истог материјала
као И уложак.
Основна тканина јакне је црне боје,
прсни џепови,лајсне бочних џепова,
рамени део јакне са продужецима на
горњи део прсног И леђног дела И
џеп на рукаву су сиве боје.
Тканина од које је израђена јакна:
-површинска маса: 230-260 гр/м2
-сировински састав:50% памук +- 3%,
50% полиестер +- 3%
Отпорност на квашење: оцена мин. 4
Уложак јакне(вештачко крзно)
-површинске масе: 450-500 гр/м2
-сировински састав: 100 % полиестер
Зимска јакна
Јакна је израђена у комбинацији
црне/наранџасте боје.
Јакна израђена од 94 % полиестера
±3% и 6% спандекса ±3%
Површинске масе 320 г/м² ±5%
Јакна са капуљачом, са
вентилацијом испод пазуха и
додатним затварањем око појаса, са
еластичном манжетном у рукавима.
Јакна има уграђену ТПУ мембрану
која обезбеђује пропустљивост
водене паре и отпорност према води.
Затвара се патент затварачем целом
дужином, који је отпоран на воду. На
капуљачи има еластичну траку за
затезање.
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Зимска јакна женска, црне боје
Женска јакна са капуљачом модерног
дизајна, постављена, затвара се
патент затварачем, има еластичне
траке на крајевима рукава, са два
бочна џепа која се затварају патент
затварачем, топла, ветро и
водоотпорна.
Израђена од 100% полиестера.
Јакна је црне боје, рајсфершлуси и
постава је розе боје.
Зимска јакна мушка,црне боје
Јакна без шавова на раменима са
подесивом манжетном за лакше
подешавање. Два џепа на предњој
страни јакне са водоотпорним
рајсфершлусима. Унутрашњи џеп на
грудном делу са рајсфершлусом. На
рубу јакне постоји узица за
подешавање са дугмићима. На дну
јакне налази се подесиви руб за
лакше приањање. На манжетнама
постоји подешавање уз помоћ
чичка.Јакна је израђена од 100%
полиестера. Површинске масе 140160г/м².
Отпорност на продор воде: класа 3
Отпорност на водену пару: класа 3
Испитано по стандарду ЕН 343.
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Зимска јакна
је израђена у комбинацији плаве и
тегет боје. Јакна је дужине до бокова
или испод бокова са гајтаном у
порубу који омогућава да се стегне
или подигне изнад или до бокова,
равног кроја са подигнутом крагном
која се у задњем делу затвара са три
равномерно распоређене чичак
траке.У крагну је уметнута капуљача
са поставом.У поруб капуљаче је
убачен еластични гајтан са
стоперима на крајевима.Крагна је
постављена полар плетенином у делу
до тела.Јакна се затвара
рајсфершлусом преко кога је
нашивена преклопна лајсна која је
причвршћена са четири сакривена
дрикера.Јакна је у горњем прсном
леђном делу сечена, а испод линије
сечења су убачене рефлектујуће
траке у облику троугла.На прсном
делу јакне нашивени су хармоника
џепови који су прекривени патнама и
затварају се металним дрикерима.На
џепу на десном прсном делу јакне
налази се додатни џеп који се затвара
рајсфершлусом.Рукави јакне могу да
се скидају, а причвршћени су за јакну
рајсфершлусима. Са доње стране
рукава у унутрашњем делу нашивена
је манжетна.Јакна је постављена
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кофлином. На левој страни поставе у
пределу груди нашивен је џеп који се
затвара рајсфешлусом, а на десној
страни оставе у делу бокова нашивен
је џеп за мобилни телефон.У поруб
јакне је убачен еластични гајтан .
Лице јакне:
Површинска маса:200-230 гр/м2
Сировински састав: 100% полиестер
са ПВЦ превлаком
Отпорност на квашење: оцена мин 3
Уложак јакне:
Постава: Површинска маса:50-70
гр/м2
Сировински састав: 100% полиестер
Кофлин:
Површинска маса:160-180 гр/м2
Сировински састав: 100% полиестер
Качкет
Качкет је тегет боје, шестопанелни и
на предњем делу има штитник за
сунце, од тврде пластике, који је
благо савијен. У предњи део
штитиника убачен је бели паспул. Са
унутрашње стране качкета, у два
предња панела фиксирана је мрежица
која обезбедјује чврстину предњег
дела качкета. Качкет има шест отвора
за вентилацију. За регулацију обима
око главе у задњи део качкета је
убачена трака са металном копчом.
Сировински састав је 100% памук.
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