
 
 
 
 

ИЗМЕНА 2. КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ПО ЈНМВ 07/2019 - 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 07/2019 - ХТЗ Опрема, 
објављене 17.05.2019. године, на следећи начин: 
 

 

Измена 1. 
 

На страни 6/31 код р.бр. 2 - Дводелно радно одело – варилачко опис који гласи: 

„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% („380 гр/м2 +/- 
3%“ - после измене бр. 1). 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 „ 

се брише, а додаје нови који гласи:  

„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 345 – 410 гр/м2 +/- 5%. 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.  
Стандарди: SRPS EN ISO 11611 и SRPS EN ISO 11611 „ 

 

Измена 2. 
 
На страни 7/31 код р.бр. 9. - Ципела плитка за електричаре, опис који гласи: 

„Заштитне ципеле са челичном капом, лице говеђа кожа, ђон уљно-кисело отпоран, антистатик, жаба 
језик, вулканизиране - спајане без лепка термичком методом, поседују ђон дупле густине који 
омогућава равномерну расподелу тежине приликом ходања и дугог стајања. Стандард: „EN ISO 20347“. 
Користе се за рад у машинској индустрији, електропривреди, грађевинарству, рударству, 
пољопривреди, аутомобилској индустрији, магацинским службама...“ 
 
 

већ је претрпео измену у погледу Стандарда, тако да је Стандард: „EN ISO 20347“ замењен у Стандард: 
„EN ISO 20345:2013“, а после ове измене цео претходни опис са изменом бр. 1 за позицију 9. Ципела 
плитка за електричаре се брише, а нови опис сада гласи: 
 

„Заштитне електроизолационе плитке ципеле, композитна капна, лице говеђа кожа, газећи део ђона 
гумени,  жаба језик, са поставом и табаницом од природне коже.  
Користе се за рад у машинској индустрији, електропривреди, грађевинарству... 
Стандард: „EN ISO 20345“.  
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Измена 3. 
 

На страни 7/31 код р.бр. 10 - Ципела плитка са са челичном капном, опис који гласи: 

„Ципела плитка кожна са кожном поставом и прошивеним ђоном Боја: црна Сировински састав: 

израђена од природне коже. Лице израђено од природне коже, дебљине 1,5-1,8 мм. Стандард: EN ISO 

20345 ili EN ISO 20347 Постава израђена од природне коже, дебљине 0.9 – 1.2 мм. Уложна табаница 

израђена од природне коже, дебљине 1.1 – 1.3 мм. Ђон двослојни, гумени са крампонима, отпорним 

на клизање. Ђон је уљноотпоран, киселоотпоран и отпоран на дејство воде. Начин израде: лепљена – 

прошивена.“ 

се брише, а додаје нови који гласи:  

„Плитке, заштитне ципеле, са челичном капом, израђене од водоодбојне природне коже, антистатик 

ПУ ђоном, отпорним на уља, нафту и киселине. 

Примена: Грађевинска индустрија, аутомобилска индустрија, машинска индустрија...  

Стандард: EN ISO 20345, ниво заштите S1 

 

Измена 4. 

На страни 7/31 код р.бр. 11 -  Рукавице "Бест" дупло мочене и код редног броја 13. Рукавице кожне, 

а након стандарда EN 388 додаје се: ниво заштите (2111) за позицију 11 и (2121) за позицију 13. 

 
Ове измене чине саставни део конкурсне документације. 

 
 
Измене објавити на: 
 
- Порталу јавних набавки и 

- интернет страници наручиоца   

У Зајечару, 
Дана: 24.05.2019.          

 

 

 Комисија за јавне набавке 

                Синиша Радовановић 

              

               


