
01-202/10       26.01.2018. 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (СЛ.гласник РС  124/ 12,14/15 и 68/15)Решења о 
образовању комисије ЈН мале вредности ради закључења Оквирног споразума са три понуђача на 
две године , Комисија  доноси  

 Одлуку о измени бр 2 Конкурсне документације  

У  конкурсној документацији 1/2018  од 18.01.2018. техничке документације конкурсна 
документација се мења и гласи  : 

Партија 2 

РАДНE ОДЕЋЕ И ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД СА МОТОРНИМ 
ТЕСТЕРАМА У  

НБ „ГОЧ“ И „МАЈДАНПЕЧКА ДОМЕНА“ 

I   Партија 2 на страни  18 и 19 гласи 
Ред. 

бр. 

НАЗИВ АРТИКЛА Јед. 

мере 

Захтев 

Кол. 

Јед.цен 
без 

ПДВ-а 

Јед.цен 
са  

ПДВ-ом 

 

Укуп
на 

цена 
без 

ПДВ
-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Шумарски шлем за рад 
моторном тестером  
Stihl, Huskvarna, Oregon или 
одговарајуће  

Ком 10      

2 Заштитне панталоне, 
пaнталоне за заштиту од 
реза моторне тестере  
 Stihl, Huskvarna, Oregon или 
одговарајуће 

Ком 10      

3 Заштитне гумене  чизме,  
гумене чизме са заштитном 
металном заштитом на 
прстима 
Stihl, Huskvarna, Oregon или 
одговарајуће 

Пар 10      

4 Заштитне рукавице са 
заштитом од тестере 

Пар 10      



Stihl, Huskvarna, Oregon или 
одговарајуће 

5 Дубоке кожне заштитне 
ципеле са металном 
заштитом на прстима 

 

Пар 10      

6 Заштитна јакна направљена 
од високо-квалитетног 
полиестера/памука  
Stihl, Huskvarna, Oregon или 
одговарајуће 

Ком 10      

Укупно без  ПДВ-а  

 Укупно са ПДВ-ом  

 

 МП Овлашћено лице  Понуђача 

1.Шумарски шлем за рад моторном тестером).(доставити узорак) 
Индустријски заштитни шлем категорије заштите III 
Стандарди SRPS EN397: 2014; EN 397: 2014; EN 50365: 2011 
Заштита слуха категорија заштите II 
Стандард EN352-3: 2008 
Заштита очију, категорија заштите II 
Стандард EN1731:2009 
Подешавање дубине шлема на 3 нивоа, постава причвршћена у 6 тачака. 
Захтевани гарантни рок за шлем је 12 месеци од дана испоруке. Гаранти рок се односи на 
све техничке карактеристике захтеване у техничкој документацији .Гарантни рок се не 
признаје у случају механичких оштећења или уколико са са шлемом не поступа у складу 
са упутством за употребу и одржавање безбедности и здрављу на раду (Службени гласник 
РС бр. 101/2005),  Чланом 19 став 1 Правилника  о личној заштитној опреми („Сл.гласник 
РС“, бр. 100/2011) 
2. Пaнталоне за заштиту од реза моторне тестере ).(доставити узорак) 
Заштитна класа 1, дизајн A, категорија заштите II 
Стандарди SRPS EN381-5 : 2008 i EN340: 2003 
Периве на 60oC. Два џепа напред, два отвора са рајсфершлусом за вентилацију на задњој 
страни панталона.Рефлектујућа трака или лого. Еластични струк. 
Панталоне су намењене за професионалну употребу у шумарству, за рад са ручном 
моторном тестером. 



Захтевани гарантни рок за панталоне је 12 месеци од дана испоруке. Гаранти рок се 
односи на све техничке карактеристике захтеване у техничкој документацији 
Гарантни рок се не признаје у случају механичких оштећења или уколико са са 
панталонама не поступа у складу са упутством за употребу и одржавање. 
3. Гумене чизме са заштитном металном заштитом на прстима).(доставити узорак) 
Чизма има намену за професионалну употребу у шумарству (рад са моторном тестером).  
Безбедоносна обућа отпорна на резање моторном тестером. 
Гумене чизме добро видљиве, наранџасте боје, модел 4987 – класа 3. 
Категорија заштите II. 
Стандарди SRPS EN ISO 17249:2015 
Пертла на врху чизама, на задњој страни рељефна гума ради лакшег изувања 
Челична заштитна капа за прсте. 
Захтевани гарантни рок за чизме је 12 месеци од дана испоруке. Гаранти рок се односи на 
све техничке карактеристике захтеване у техничкој документацији. 
Гарантни рок се не признаје у случају механичких оштећења или уколико се са чизмама 
не поступа у складу са упутством за употребу и одржавање. 
4. Заштитне рукавице за рад са моторном тестером  ).(доставити узорак) 
 Рукавице су намењене за професионалну употребу (рад са моторном тестером) 
Рукавице од јареће коже са ојачаним палцем. Ниво заштите од тестере са ланцем класа 0, 
16 m/s, дизајн A. Заштита од механичких ризика 4  1  4  2. 
Категорија заштите II 
Стандарди SRPS EN381-7: 2008 i EN388: 2010 
Захтевани гарантни рок за рукавице је 6 месеци од дана испоруке. Гаранти рок се односи 
на све техничке карактеристике захтеване у техничкој документацији 
Гарантни рок се не признаје у случају механичких оштећења или уколико са са 
рукавицама не поступа у складу са упутством за употребу и одржавање . 
5. Дубоке кожне безбедоносне ципеле на пертлање  за моторне секаче.  Капна за заштиту 
прстију и ђон израђен од полиуретана.За заштиту стопала и зглобова од различитих 
механичких повреда, пада тешких предмета.За употребу у спољној средини  у врло 
тешким условима, при кретању по клизавом терену и    код опасности од просецања 
моторном тестером. 

Квалитет обуће је дефинисан према стандарду  SRPS EN  20345 

6. Заштитна јакна направљена од високо-квалитетног полиестера/памука )(доставити 
узорак) 
Од висококвалитетног полиестера/памука. Добро видљива наранџасте боје са 
рефлектујућом траком или логом. 2 џепа напред и 1 на грудима. 
Захтевани гарантни рок за јакну је 12 месеци од дана испоруке. Гаранти рок се односи на 
све техничке карактеристике захтеване у техничкој документацији 



Гарантни рок се не признаје у случају механичких оштећења или уколико са са јакном не 
поступа у складу са упутством за употребу и одржавање. 
Документација . 
Од документације неопходно је доставити следеће:  
 
1. Упутство за употребу и друге информације у складу са Чланом 24. став 2 и став 3 
Закона о безбедности и здравља на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 
113/2017 - др. закон), Чланом 19, став 1 Правилника о личној заштитној опреми ("Сл. 
гласник РС", бр. 100/2011); 
2. Декларација о усаглашености или њена фотокопија са преводом са српским језиком, ако 
опрема није произведена у Републици Србији у складу са Правилником о личној 
заштитној опреми ("Сл. гласник РС", бр. 100/2011); 
3. Исправу о усаглашености (Сертификат о прегледу типа издат од стране именованог 
овлашћеног тела) у складу са Правилником о личној заштитној опреми ("Сл. гласник РС", 
бр. 100/2011); 
4. Изјава о прихватању захтеваног гарантног рока.  

               Упутством за попуњавање табеле 
               Количина помножена са јединичном ценом без ПДВа даје укупну цену без ПДВа 
     (4*5=7) Количина помножена са јединичном ценом са ПДВом даје укупну цену са                      
 ПДВ-ом (4*6=8) 
 
                НАПОМЕНА: За артикле код којих је истакнут робни знак додаје се или  
               Одговарајуће 
               II Поред неопходне документације,  неопходно је доставити узорке опреме за секаче                                

(Partija 2).   Са припадајућом документацијом , са назнаком на омоту на коју се позицију 
односи.Узорци су потребни ради поређења са  техничком спецификацијом и ценама. 
 

 
                                                                                            Овлашћено лице  Понуђача 
                                               Мп                                               ________________________ 
  

III На страни 14/15  за Партију 1 стоји 

1. За артикле код којих је истакнут робни знак додаје се или одговарајуће. 
 2.Наручилац задржава право  да од изабраног понуђача захтева од понуђача доставу 
узорака за       специфицирана добра. 
3.Наручилац задржава право да при испоруци од изабраног понуђача захтева да достави: 

1- Упутство за употребу и одржавање и друге информације у складу са Чланом 24. тачка 
1. Закона о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС бр. 101/2005),  Чланом 
19 став 1.Правилника  о личној заштитној опреми („Сл.гласник РС“, бр. 100/2011). 



2- Резултати испитивања од стране акредитоване лабораторије за контролу квалитета 
производа да уграђени материјал и готов производ задовољавају услове тражене у 
техничким захтевима 
3- Декларација о усаглашености или или њена фотокопија са преводом на српски језик, 
ако опрема није произведена у Републици Србији у складу са Правилником о личној 
заштитној опреми („Сл.гласник РС“, бр. 100/2011); 
4- Исправу о усаглашености (Сертификат о прегледу типа издат од стране именованог 
овлашћеног тела) у складу са Правилником о личној заштитној опреми („Сл.гласник РС“, 
бр. 100/2011). 
Брише се тачка 2. 
Није потребно доставити.- 
 Резултати испитивања од стране акредитоване лабораторије за контролу квалитета 
производа да уграђени материјал и готов производ задовољавају услове тражене у 
техничким захтевима. 
Наручилац задржава право да од изабраног понуђача тражи: 
1. Упутство за употребу и друге информације у складу са Чланом 24. став 2 и став 3 
Закона о безбедности и здравља на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 
113/2017 - др. закон), Чланом 19, став 1 Правилника о личној заштитној опреми ("Сл. 
гласник РС", бр. 100/2011); 
2. Декларација о усаглашености или њена фотокопија са преводом са српским језиком, ако 
опрема није произведена у Републици Србији у складу са Правилником о личној 
заштитној опреми ("Сл. гласник РС", бр. 100/2011); 
3. Исправу о усаглашености (Сертификат о прегледу типа издат од стране именованог 
овлашћеног тела) у складу са Правилником о личној заштитној опреми ("Сл. гласник РС", 
бр. 100/2011); 
 
IV   На страни 22 код додатних услова члану по 76.ЗЈН  докази које Понуђач треба да 
достави за Пословни капацитет брише се тачка  

 5. Понуђач  мора  да  предвиди  такав  материјал  чији  ће  квалитет материјала  од  којих  је 
артикал израђен задовољити тражене карактеристике 

Доказ: 5. Извештај акредитоване лабораторије за контролу квалитета производа да материјали од 
кога је израђен као и  готов производ испуњава захтеве тражене у техничким спецификацијама.-за 
партију 2. 

V Рок за достављање  понуда је  31.01.2018. године до 11,00 часова  
      Отварање понуда  31.01.2018. године у 13,00 часова. 
        
   Конкурсна комисија 
  


