
 
 
 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ПО ЈНМВ 03/2018 - ХТЗ Опрема 

 
 

 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

Наручилац ЈКП „Водовод“ Зајечар мења Конкурсну документацију:  ЈНМВ 03/2018 - ХТЗ Опрема, 
објављене 07. марта 2018. године, на следећи начин: 
 

Измена 1. 
 

На страни 6/31. Конкурсне документације у табели код р.бр. 1 - Дводелно радно одело – Пилот 
стандард у првом ставу који гласи: „СРПС ЕН 340/2007“  се брише, а уместо истог додаје нови 
која гласи: „SRPS EN ISO 13688“  
 

На истој страни и код исте тачке 1. Дводелно радно одело – Пилот, свуда где стоји „ширина 
рефлектујуће траке 35 мм“ се брише, а уместо тога се додаје „ширина рефлектујуће траке 25-
50 мм“. 
 

Измена 2. 
 

На страни 6/31 код р.бр. 2 - Дводелно радно одело – варилачко комплетан опис који гласи:  
 
„Опис одела је исти као и код дводелног пилот летњег одела из тачке 1. с тим што је уграђени 

материјал ватроодбојни памук.  

Примена: послови варења и брушења.“ 
 

се брише, а уместо њега убацује: 
 

„Одећа за запослене изложене топлоти - заштитна одећа која се употребљава приликом заваривања 
и  сродних послова категорије II Заштитно одело, боја плава, блуза и полукомбинезон израђени од 
материјала сировинског састава 100 % памук, површинске масе 410 гр/м2 +/- 3%.  
Овај тип заштитне одеће има за циљ да заштити корисника од прскања (мале капљице растопљеног 
метала), за кратко време контакта с пламеном, топлотног зрачења електричног лука који настаје 

током заваривања и сродних процеса и умањи могућност електричног удара услед тренутних, 
случајних додира са електричним проводником под напоном до приближно 100 В једносмерне струје 
у нормалним условима заваривања.  
Заштитна одећа  дефинисана у овом документу испуњава критеријуме Правилника о личној заштитној 
опреми (“Сл.Гласник РС” бр. 100/2011). 

Стандарди: SRPS EN ISO 11611, SRPS EN ISO 14116,  SRPS EN ISO 13688 “ 

 
Измена 3. 
 
На страни 7/31 код р.бр. 5 - Кишно дводелно одело са флуо тракама део реченице у првом ставу који 
гласи „у плавој боји“ се брише а уместо истог додаје „ у флуо жута или оранж боји“. 
 
Такође на истој страни 7/31 код р.б. 5 Кишно дводелно одело са флуо тракама испод датог описа 

додаје се следеће: 

„Стандарди: EN ISO 20471; EN 343; EN ISO 13688“.   

 

Измена 4. 

На страни 7/31 код р.бр. 09 - Чизме комбинезон, уместо описа који гласи: 

„Чизме - Комбинезон од ПВЦ-а са поставом од полиестера и висином до груди.“ 

се брише, а уместо истог додаје  

„Чизме - Комбинезон од ГУМЕ са поставом од полиестера и висином до груди.“ 

Стандард: SRPS EN ISO 20347“ 
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Измена 5. 

На страни 7/31 код р.б. 13 - Кожна кецеља варилачка, стандард у опису који гласи: „EN 470-1“  се 
брише, а уместо њега убацује стандард који гласи „SRPS EN ISO 11611“ 

 
Измена 6. 

На страни 8/31 код р.бр. 18 - Флуо прслук, испод постојећег описа се додаје:  

„Стандард  SRPS EN ISO 20471“. 

 

 
 

Ове измене чине саставни део конкурсне документације. 

 
Измене објавити на: 
 

- Порталу јавних набавки и 

- интернет страници наручиоца   

У Зајечару, 
Дана: 15.03.2018.          Комисија за јавне набавке 

                Синиша Радовановић 

              

               


