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На основу члана 63. ст. 1. а у вези става 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» 124/12, 
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку Наручиоца ЈКП «Комуналпројект» из Бачке Паланке, у 
поступку јавне набавке малих вредности добара број ЈНМВ 1.1.8/2018 ХТЗ опрема, врши 
следеће: 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1  
 

Конкурсна документација у предметном поступку јавне набавке 1.1.8/2018 ХТЗ опрема, мења се 
на следећи начин: 

 
1. Врши се измена Конкурсне документације, поглавље  II – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ 
И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, у делу 1. 
Врста, техничке спецификације, квалитет, количина и опис добара, :  

 
 
Ставка под редним бројем 19. мења се и након извршених измена гласи: 
 
Red. 
br. 

 
Naziv 

Јед. 
мере 

 
Коли-
чина 

 
Техничке спецификације-

стандарди 

 
Докази који се 

достављају уз понуду 

19. 

ЗАШТИТНЕ 
ПЛИТКЕ 

ЦИПЕЛЕ СА 
ЧЕЛ.КАП. И 
ЧЕЛИЧНИМ 

ЛИСТОМ 
 

ком. 15 

Израђене у складу са стандардом: 
СРПС ЕН ИСО 20345 „или 
одговарајуће“ ниво заштите С1П 
СРЦ 
Лице: природна кожа, говеђи 
бокс, пресована, црне боје 
Дебљина коже од 1,9мм-2,0 мм 
Наизменично превијање изнад 50 
000 циклуса. 
Постава: предњи део нетканми 
текстил-филц, сарице крагна и 
језик-синтетичка плетенина 

Доставити уз понуду: 
Сертификат о 
прегледу типа издат 
од именованог тела са 
територије 
Србије,извештај о 
испитивању издат од 
акредитоване 
установе са 
територије Србије, 



 

Крагна: вештачка кожа са 
уграђеним сунђером 
Језик: вештачка кожа, посатављен 
затворене жаба форме. 
Заштита прстију: метална челична 
капна 
Уложна табаница: неткани 
текстил, може да се вади ради 
одржавања. 
Ђон полиуретан 100% са 
крампонима,двослојни, 
профилисан у циљу спречавања 
проклизавања са шок апсорбером 
у пети.  
Уложак против пробијања-
метални 
Ђон отпоран на течна горива са 
променом запремине од 4-8%, 
отпоран на савијање  
Отпорност целе ципеле према 
води минимум 60 мин. 
Везивање помоћу 3 пара 
металних алки, синтетичке пертле 
са пластифицираним крајевима. 
Начин израде: бризгана обућа 

декларацију о 
усаглашености са 
траженим 
стандардом, технички 
лист производа којим 
се доказује 
испуњеност тражених 
карактеристика, 
упуство за употребу и 
одржавање. 

 
 
 

за Комисију 
 

Јован Дукић с.р. 

 – члан Комисије 
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