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Република Србија 
Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 
Дирекција за водне путеве 
Београд, Француска 9 
Број:  
Датум: 23. октобар  2015.године 
 
 
 
Предмет: Упит за понуду 
 
 

Молим Вас да нам у што краћем року доставите понуду за наведена средства и опрему за личну заштиту на раду. 
 

Спецификација  опреме и средстава личне заштите на раду са количином и техничким карактеристикама 
 

р.б. Опис и назив 
заштитног средства Техничка спецификација Ознака 

величине 

Количине 
( ком/ 
пар) 

Укупно 

1. 

Заштитно радно 
одело – дводелно( 
панталоне на 
трегере) 

Материјал: 65% полиестар 35% памук, 230-260гр/м2 
Боја: плава  
Блуза 
- са обичном крагном, дужина до бокова 

52 
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58 

7 
7 
13 
11 
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- са штампом- - закопчавање патент затварачем са преклопом на 
чичак траку 
- џепови : по један џеп нашивен у пределу груди са 
леве и десне стране 
 доњи џепови усечени са леве и десне стране бочно 
- у појасу ушивена еластична трака 
- манжетна око рукава 
Панталоне 
- са трегерима и  ушивеном еластичном траком у 
појасу, еластични задњи део трегера 
- имају два нашивена бочна џепа, два бочна џепа у 
пределу бутина и један џеп на грудима 
 
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, 
упутство за употребу и одржавање. 

64 2  
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. 
радне ципеле-
полудубоке 

СРПС ЕН 20347 

-Израђене по SRPS EN ISO  20347 O1 SRC 
Израђена је од природне  коже, говеђи бокс, 
пресован,црне боје, дебљине 1,8-2мм.,наизменично 
превијање изнад  50 000 циклуса  
 Постава предњи део неткани текстил, филц, сарице 
крагна и језик синтетичка плетнина  
Језик је од вештачке коже, затворене жаба  форме, 
постављен. 
Појачање: предњи део капна од термопластичног 
материјала, петни део луб од конита. 
Уложна табаница: неткани текстил, може да се вади 
ради одржавања. 
Ђон полиуретан 100 %, двослојни, са крампонима 
профилисан у циљу спречавања проклизавања, 
антистатик.Ђон отпоран на течна горива 8-12  на 
разблажене киселине –слаба промена изгледа, 
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43 
44 
 
 

 
5 
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отпоран на савијање. Отпорност целе обуће према 
води минимум 60 минута. Везивање помоћу 4 пара 
металних алки, и синтетичке пертле са 
пластифицираним крајевима. 
Начин израде: бризгана обућа. 
Боја: црна или сива 
Доставити уз понуду: 
Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване 
контролне  лабораторије у Србији. 
Декларација о усаглашености са траженим 
стандардом. 
Извештај акредитоване установе у Србији да је 
ципела израђена у складу са техничким описом из 
тендерске документације, технички лист, упутство за 
употребу и одржавање. 

3. 

радне ципеле -
плитке 

СРПС ЕН 20347 
 

-Израђене по СРПС ЕН ИСО 20347 
Ципела израђена од природне коже, говеђи бокс, 
пресовани црне боје 
Дебљина коже од 1,8-2мм. 
Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса. 
Постава:  
-предњи део: неткани текстил (филц) 
-сарице, крагна, језик: синтетичка плетенина  
Крагна:вештачка кожа, са уграђеним сунђером. 
Језик:вештачка кожа, постављен, затворене жабе 
форме. 
Појачања: предњи део: капна од термопластичног 
материјала, петни део луб од конита 
Уложна табаница:неткани текстил, вадива ради 
одржавања. 
Ђон.: 100% полиуреатан, двослојни са крампонима, 
отпоран на течна горива, отпоран на савијања. 
Отпорност целе обуће према води мин. 60 минута. 
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Везивање: помоћу три пара металних алки и 
синтетичке пертле са пластифицираним крајевима. 
Начин израде бризгана обућа. 
 
Доставити уз понуду:  
Извештај акредитоване лабораторије са територије 
Србије да су испуњени услови. 
Декларацију о усаглашености са траженим 
стандардом и Сертификат о прегледу типа издат од 
акредитоване установе са територије Србије. 
Технички лист произвођача.Упутство за употребу и 
одржавање. 
Боја: црна  
 

4. 

заштитне рукавице 
 

а: кожне-говеђе 
б: нитрил рукавице са 

манжетном 

а:Израђене  према СРПС ЕН 388 ниво заштите 
мин.2121 
 Кожне рукавице од говеђе коже, дебљине  
1,3-1,5 мм.Рукавица са пет прстију и палцем на длану, 
са манжетнама, памучна постава на длану. 
Доставити уз понуду: Извештај акредитоване 
лабораторије са територије Србије да су испуњени 
услови из техничке спецификације.Сертификат о 
прегледу типа издат од акредитоване установе са 
територије Србије.Декларацију о усаглашености са 
траженим стандардом, упутство за употребу и 
одржавање. 

 
 
 

40 40 

б: 
Израђене према СРПС ЕН 388 ниво заштите  
мин.2111 

Рукавица  мочена у природни латекс на памучној 
подлози. 

 40 40 
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дебљина наноса на памучној подлози минимум 1,4 
мм. 
Доставити уз понуду. Декларацију о усаглашености 
и Сертификат на основу кога је издата Декларација, 
Извештај акредитоване лабортаорије да су испуњени 
услови из тендерске документације. 

5. 

зимско радно одело( 
са улошком који се 

скида) 
- са штампом- 

Материјал: 65% полиестар 35% памук, 230-260гр/м2 
Боја: плава или сива 
Блуза 
- са обичном крагном, дужина до бокова 
- закопчавање патент затварачем са преклопом на 
чичак траку 
- џепови : по један џеп нашивен у пределу гуди са 
леве и десне стране 
 доњи џепови усечени са леве и десне стране бочно 
- у појасу ушивена еластична трака 
- манжетна око рукава 
Панталоне 
- са трегерима и у ушивеном еластичном траком у 
појасу, еластични задњи део трегера 
- имају два нашивена бочна џепа, два бочна џепа у 
пределу бутина и један велики џеп на грудима 
Уложак 
Лице:40-60 гр/м2    кофлин:100-120 гр/м2 
Сировински састав лице и кофлин: полиестар 100% 
Доставити уз понуду:  
за одело:Декларацију о усаглашености, упутство за 
употребу и одржавање. 
за уложак: извештај о испитивању издат од 
акредитоване лабораторије са територије Србије из 
којег се може видети да је уложак израђен у складу са 
описом. 
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6.  
Гумене чизме 
СРПС ЕН  
ИСО 20347 

Израђене према СРПС ЕН ИСО 20347. 
Израђене од гуме, постављене памучном 
плетенином.Чизме су до колена, висина горњег дела 
минимум 340 мм. Чизма је непропустљива.Постава 
текстил-памучна плетенина .Ђон је гумени, ребрасти, 
са крампонима профилисан у циљу спречавања 
проклизавања висина крампона у предњем делу ђона 
минимум 5 мм.Дебљина ђона без крампона минимум 
14 мм.Ђон је отпоран на течна горива , Отпорност на 
проклизавање на керамичком поду : 
клизање пете ка напред-коефицијент трења минимум 
0, 50; 
клизање предњег дела ка напред-минимум 0,40. 
Начин израде: целогумена обућа. 
Доставити уз понуду: 
Извештај да чизма задовољава тражене техничке 
карактеристике из тендерске документације. 
Доставити Декларацију о усаглашености са траженим 
стандардом и Сертификат о прегледу типа издат од 
акредитоване установе са територије Србије.. 
Упутство за употребу. 
Боја: црна 

43 
47 

2 
1 3 

7. Заштитне 
панталоне  

Панталоне опис 
- без  трегера са  ушивеном еластичном траком у 
појасу 
- са ојачањима  и  са 3M рефлективним детаљима 
- класични џепови са  једним  нашивеним бочним 
џепом са леве стране и са задње стране 1 џеп са 
капном 
- џепови за уметање штитника за колено 
Материјал: 65% полиестер, 35% памук 280 g/m2  
Боја: црна 
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, 
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упутство за употребу и одржавање. 

8. Зимска  јакна ( са 
улошком) 

Опис: 
- Удобна јакна модерног кроја, вентилација испод 
пазуха 
- постављења полиестерским филсом, паропропусна, 
рефлективни детаљи, унутрашња еластична манжетна 
- копчање на рајфешлус  
Материјал: 94% полиестер, 6% спандекс 330 g/m2 , 
водонепропусан материјал 
Боја: црна  
Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, 
упутство за употребу и одржавање. 

M 
L 

XL 
 

1 
3 
1 
 

5 

9. заштитне рукавице 
без прстију 

Опис: 
- Рукавица без прстију,  
- длан од фине козије коже са уметком који садржи 
гел, гумена надланица са ликром и неопреном ради 
веће еластичности 
- подесив обим манжетне 
Материјал: мешавина памука и полиестера 
Боја: црна или сива  
Доставити уз понуду:Декларацију о усаглашености, 
упутство за употребу и одржавање. 

 1 1 

10. Зимска дуксерица 

Опис: 
- Дуксерица на копчање са капауљачом, два бочна 
џепа 
- Ојачана на раменима и лактовима 
Материјал:100% полиестер  300 g/m2 ,  
Боја: црнa 

M 
L 

XL 

2 
2 
1 

5 

11. 

Зимске ципеле – 
РИС( за рад у 
природи ) 

 

Материјал:  
- природна кожа  
- неклизајући ђон од гуме- полиуретана 
Израђена је од природне  коже, говеђи бокс, пресован, 
, дебљине 1,8-2мм., Постава текстил полиестер 

 
 
 

40 
43 

 
1 
1 
2 
1 

5 



 
 

Страна 8 од 9 
 

Уложна табаница: неткани текстил, може да се вади 
ради одржавања. 
Ђон полиуретан 50%, двослојни  гума, са крампонима 
профилисан у циљу спречавања проклизавања 
Начин израде: бризгана обућа. 
Боја: црна или сива 
Постава: текстил -полиестер 
Модел:  
- уложак ципеле анатомски  

44 
46 
 
 
 

 

 
УСЛОВИ ПОНУДЕ:  
 
 РОК ИСПОРУКЕ: 15 (петнаеаст)  дана од дана достављања понуде. 
 МЕСТО ИСПОРУКЕ: Управна зграда Дирекције (магацин ), ул. Француска 9, Београд. Испорука је могућа понедељком 

или петком. 
 КОЛИЧИНА ИСПОРУКЕ: Kомплетна испорука 15 (петнаест) дана од дана достављања понуде. 
 УЗОРЦИ: Уз доношење понуде доносе се и узорци у управну зграду Дирекције ул. Француска 9, Београд. Узорци треба да 

буду упаковани у кутију која је залепљена, на кутији треба да стоји потписан реверс од стране понуђача на ком су наведена 
која су средства приложена   
Од узорака треба донети: радно одело, чизме гумене., ципеле плитке, ципеле дубоке, зимска јакна, заштитне 
панталоне и зимска дуксерица.   

 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ: Контрола ће се спроводити тако што ће 
комисија са лицем безбедности и здравља на раду прегледати средства одмах по доласку у Дирекцију. 

 ШТАМПА – НАТПИС ЗА ЗАШТИТНО РАДНО ОДЕЛО: Натпис се штампа на леђном делу блузе дводелних радних 
одела(летњих и зимских). Натпис ПЛОВПУТ БЕОГРАД се штампа у димензијама 30,4 х 12,4 cm а висина слова је 
ПЛОВПУТ 5 cm, а  БЕОГРАД 4 cm. Боја слова је  БЕЛА . Изглед је дат у слици 1. 
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 Слика 1. Изглед натписа 
 

 РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: Треба да буде 30 (тридесет) дана од пријема робе. 
 ДОДАТНЕ УСЛУГЕ: Могућност замена бројева заштитних средстава. 
 РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА: Са референц листом од најмање три корисника са закљученим уговорима од 500.000,00 РСД и више 

уз обавезно достављање потврде корисника-потписане и оверене печатом за период од 2008. год. па надаље. 
 
 
 РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА : 02.новембар  2015.године до 14 часова, када ће бити и извршен одабир 

најповољније понуде. 
 

 КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДАБИР ПОНУДА:  најнижа цена. 
 

 УСЛОВ ПОНУДА: Понуда која буде дата без свих наведених докумената у спецификацији  биће одбијена као 
неприхватљива. 
Прилози  морају бити потписани и печатирани од стране понуђача. 
 

 
Понуда са узорцима мора бити достављена  на адресу:  
МГСИ-Дирекција за водне путеве Београд, ул. Француска бр.9 Београд. 
Контакт у вези појашњења понуде је : 
Маил адреса: dstojanovic@plovput.rs и garsic@plovput.rs 
 
Факс: 011 30 29 808 са напоменом – за ЈН бр. 37/Н-07/2015 


