
ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА 
СРЕМ-МАЧВА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
Датум: 
Брпј: 
 

Образаццене и Технишкекарактеристике 

ХТЗ ОПРЕМА ЈЕДИНИЧНА 
ЦЕНА 

БРОЈ 
КОМАДА 

УКУПНА 
ЦЕНА 

ГАРАТНИ 
РОК 

ГАРАНТНИ РОК 
ПОНУЂАЧА 

1. 
Ренчерципелемущкеплитке 

 1  1 гпдина  

2. 
Ренчерципелемущкедубпке 

 1  1 гпдина  

3. Ципеледубпкезащтитне  1  6 
месеци 

 

4. Ципелеплиткезащтитне  1  6 
месеци 

 

5. Чизмегумене  1  1 гпдина  

6. Раднапбућа  1  6 
месеци 

 

7. Јакназимска  1  1 гпдина  

8. Мајицапамушна 
(кратакрукав) 

 1  /  

9. Кашкет  1  /  

10. Кищнакабаница  1  /  

11. Прслук  1  1 гпдина  

12.Прслук-маркер  1  /  

13.Кпфил маска  1 (кутија)  /  

14. Оделпраднплетое  1  1 гпдина  

15. Оделпраднпзимскп  1  1 гпдина  

16. Панталпнезимске  1  1 гпдина  

17 а. Рукавицезащтитне  1  /  

17 б. Рукавицезащтитне  1  /  

18. Унифпрмалетоа  1  1 гпдина  

19. Унифпрмазимска  1  1 гпдина  

20. Мантилрадни  1  /  

21. Защтитненапшаре  1  /  

22. 
Мантилрадниспремашица 

 1  /  

23. Рукавицегумене-
спремашица 

 1  /  

 УКУПНО     

 ПДВ     

 УКУПНО+ПДВ     

 

Местп:________________________    Пптпис пвлащћенпг лица 

Датум________________________                                                       М.П.  ______________________ 

 

 



                   1) РЕНЏЕР ЦИПЕЛЕ 

1. Ренчер ципеле мущке плитке 

 
 

 

Мущкаплиткаципела израђенапдприрпднекпжедебљине 

1,5-2мм, птппрнанавпду,  

сатекстилнпмппставпмптппрнпмна знпјеое и абразију. 

Ђпн ПУ, антистатишки, птппран на впсу, абразију, анти-

щпк и прпклизавајући. Улпжакципелеуклпоив, 

анатпмски, апспрпципни, антистатик, 

прптивзнпјни.Велишина: 40-47 

 

2. Ренчер ципеле мущке дубпке 

 

 

Мущкаципелаизрађенапдприрпднекпжевиспкпгквалитета, 
ппстављенаклима-
впдпнепрппуснпммембранпмкпјаспрешавапрпдираоевпде 
а вищактпплптеизбацујеванкрпзкрагнуципеле. 
Лепљенанагуменикпритастиђпнкпјиимависину и 
пружашврстину и стабилнпстнпзи.  Намеоеназанпщеое у 
свимвременскимуслпвима. 
Велишина: 40-47 

 

2) ЗАШТИТНЕ ЦИПЕЛЕ 

3. Ципеле плитке защтитне 

 

Плиткезащтитнеципелепрпизведенепдвпдпптппрне
кпжедебљине 1,5-2мм, безшелишнекапе.Ђпн ПУ, 
уљнпптппран, антистатишки, прптивклизни, анти-
щпк, птппран на абразију. Улпжак ципеле уклпоив, 
анатпмски, апспрпципни, антистатик, прптивзнпјни. 
Велишина: 40-47 
 

 

4. Ципеле дубпке защтитне 

 

Дубпкезащтитнеципелепрпизведенепдвпдпптппрнекпжедеб

љине 1,5-2мм, безшелишнекапе.Ђпн ПУ, уљнпптппран, 

антистатишки, прптивклизни, анти-щпк, птппраннаабразију. 

Улпжак ципеле уклпоив, анатпмски, апспрпципни, 

антистатик, прптивзнпјни. 

 

Велишина: 40-47 

 



5. Чизме гумене 

 

Дубпка ПВЦ шизмадпкпленашизме, 

защтитапдвпде, блата и 

маоихмаханишкихризика.Ђпнпрптивклизни, 

уљнпптппран, анти-щпк.. 

 

Велишина: 39-47 

 

6. Радна пбућа спремашице 

 

Рупишаста клпмпа пд кравље кпже. Налпжена 

крагна. Ђпн пд микрп-прпщиренпг ПУ, анти-щпк 

и прптивклизни. Улпжак масирајући пд пуне 

глатке кпже. 

 

Велишина: 36-42 

 

3) ЗАШТИТНА ОДЕЋА 

 

7. Јакна зимска 

 

Зимскавпдпнепрппуснатермпизплаципнајакна, 
материјал  пплиестер 100%, тежинеминималнп240 
гр/м2, капуљашанаскидаое, 2 предоа чепа са 
преклпппм на грудима и 2 чепанаструку, 
унутращоичепзампбилнителефпн, термпппстава 
120гр/м2 пкп тела и 80гр/м2 у рукавима, флис у 
пкпвратнику,  кппшаоедвпсмернимзиппм и 
дрикерима. Стезник на ппјасу и пкпвратнику, 
рефлектујућа трака. 
Отппрнанаветар и кищу.  
Велишина: 48-60 

 

8. Мајца памушна (кратки рукав) 

 

Једнпбпјнекласишнемајцекраткихрукава, 

савеженимзнакпмнагрудима, памук 100%. 

 

Велишина: S-3XL 

 



9. Кашкет 

 

Лаганибрущени, памук 100 %. 
Шестпанела, сендвишщилт, шишаккппша. 
Савеженимзнакпм. 
Велишина 54-58 цм. 

 

10. Кищна кабаница 

 

Кищнакабаница: Двпструки ПВЦ 
слпјнаппдлпзипдпамука, щавпвиварени, тежине 
220 гр/м2 . 
Рефлектујуцетракенагрудимакабанице. 
Велишине: 48-60 

 

11. Прслук 

 
 

 

Оддипленаминималнптежине 235 гр/м2 (65% 

пплиестер и 35% памук). 

Прслукпмпгућавакприсникумаксималнуудпбнпс

т и ппкретљивпстприпбављаоунпрмалних и 

ппјашанихфизишкихактивнпсти. 

Дужинапрслукаједпструка и 

напредсекппшапатентзатварашем, 

ппзадијепрслукпрпдужен у пплулуку. 

Прслукје у 

раменпмделуизрађенпддуплетканине, 

пришемује у 

једнпмпдщтеппвасмещтенчепмаоихдимензијак

пјисекппшапатентзатварашем. У пределуппјаса, 

ппзиципниранасудвадуплачепавећихдимензија

кпјисезатварајупатентзатварашем. Садесне и 

левеунутращоестранепрслукасмещтенасуппдва

универзалначепавећихдимензијакпјасезатварај

ушишак.Савеженимзнакпмнагрудима. 

Велишине: 48-60 

 

12. Прслук-маркер 

 

Прслуклетои. 

Напредопјстранисуппстављенерефлектујућетра

ке. 

Савеженимзнакпмнагрудима. 



 

13. Кпфил маска 

 

 

Кпфилмасказаједнпкратнуупптребу, 

щтитидисајнепрганепдпращине и пплена. 

Тестиранапрптивалергије.  

 

14. Оделп раднп летое - пилпт 

 

 

Двпделнп раднп пделп кпјесесастпјипдблузе и 
панталпна. Блуза се кппша ппмпћу 
рајсферщлуса, има шетири чепа напред (два 
чепа са рајсферщлусима у висини груди и два 
кпса птвпрена чепа у пределу ппјаса. У ппјасу и 
рукавима блузе су нащивени рендери. 
Панталпне имају ппвищен струк напред и 
ппзади (пластрпн), два већа чепа у висини 
бпкпва, један чеп на пластрпну. Ппзади на 
панталпнама у пределу струка нащивен је 
ластищ и трегери кпји се са предоим делпм 
спајају пластишним щналама. Шивеое дуплим 
щтеппвима. Материјал 50% памук и 50% 
пплиестер, тежине 220-260 гр/м2. 
Рефлектујућетракенагрудима и нпгавицама. 
Велишина: 48-60 

 

15. Оделп раднп зимскп 

 

Двпделнпраднппделпкпјесесастпјипдблузе и 
панталпна. Блузасекппшаппмпћурајсферщлуса, 
имашетиричепанапред 
(двачепасарајсферщлусима у висинигруди и 
двакпсаптвпреначепа у пределуппјаса. 
Оделп је са термп улпщкпм за гпрои и дпои 
деп кпји мпже да се скида. 
Рефлектујућетракенагрудима и нпгавицама. 
Велишина: М-3XL. 

 

16. Панталпне зимске 

 

Раднепанталпнесапластрпнпм, термпулпщкпм, 
зимске, израђенепдпамука, минималнп 275 гр. 
Термпулпжаксескида. 
Рефлектујућетракенанпгавицама. 
Безтрегера. 
Велишина: М-3XL. 

 



17.а Рукавицезащтитне 

 

 

Рукавицеса 5 прстију, 
прпизведенепдгпвеђекпже, пјашаоепдгпвеђегщпалтанадлану, палцу 
и кажипрсту, памушнаппстава.  

Велишине: 10.5 

 

17.б Рукавицезащтитне 

 

 

Пплиестер рукавица са двпструким латекс 
премазпм. 
Стандард ЕН 420; ЕН 388 
 

 

18. Унифпрма летоа 

 

Састпјисепдблузе и панталпна. Блуза се кппша 
ппмпћу рајсферщлуса напред. Четири чепа 
напред. Стезник пд ластища на ппјасу. Блуза 
ппстављена ппставпм. Панталпне су са ппјаспм 
и гајкама и чеппвима исппд ппјаса. Ппстављене 
ппставпм. Материјал 50% памук и 50% 
пплиестер, тежине 220-260 гр/м2. 
Рефлектујућетракенагрудима и нпгавицама. 
Велишине: 48-60 

 

19. Унифпрма зимска 

 

 

Двпделнпраднппделпкпјесесастпјипдблузе и 
панталпна. Блузасекппшаппмпћурајсферщлуса, 
имашетиричепанапред 
(двачепасарајсферщлусима у висинигруди и 
двакпсаптвпреначепа у пределуппјаса. 
Оделп је са термп улпщкпм за гпрои и дпои 
деп кпји мпже да се скида. 
Рефлектујућетракенагрудима и нпгавицама. 
Велишина: М-3XL.. 

Велишине: 48-60 

 

 



20. Мантил радни 

 

Мантил је равнпг крпјасадванащивеначепа у 
висинибпкпва и једниммаоим у висинигруди. 
Кппшаоејеппмпћудугмићанапред. 
Крагнајесапкпвратникпм. Ппзадијенащивенкаищ, 
имащлиц. Женскимантилјеблагпструкиран А линије. 
Имадванащивеначепа у висинибпкпва и 
једниммаоим у висинигруди. 
Кппшаоејеппмпћудугмићанапред. 
Крагнајесапкпвратникпм. Ппзадијенащивенкаищ. 
Мантил у стандарднимбпјама: бела (100% памук, 
тежине 180-240 гр/м2) и тамнпплава (50% памук и 
50% пплиестер,тежине 180-240 
гр/м2).Веженизнакнагрудима. 
Велишина: мущки (48-60), женски (36-52) 

 

21. Защтитненапшаре  
 

 Защтитненапшаре  CE EN 166 

 

22. Мантилрадниспремашица  
 

 

Артикл се мпже израдити пд следећег материјала: 
Кепер 200 гр/м2  

100% памук 
Класишни диплен 200 гр/м2   

65% пплиестер  35%памук 
Велишина пп ЈУС-у  

 

23. Рукавице гумене 

 

Защтитнегума-

латеxрукавицезапдржаваоехигијене у 

прпстпријама. Завищекратнуупптребу. 

Непрпмпшиве. 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАПОМЕНА 
 
Ппнуђаши су у пбавези да уз ппнуду дпставе УЗОРКЕ тражене рпбе кап и декларацију за сваки 
наведени прпизвпда, у прптивнпм ће се оихпва ппнуда сматрати неприхватљивпм и пдбиће се. 
Пптписпм пвпг пбрасца ппнуђаш ппд пунпм мпралнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да 
ппнуђена ппрема испуоава захтеване технишке карактеристике. 
Нарушилац задржава правп на пдступаое пд спецификације дпбара наведене у кпнкурснпј 
дпкументацији  у зависнпсти пд свпјих будућих стварних пптреба.  
Исппрука радне (ХТЗ) ппреме ће се врщити сукцесивнп, према требпваоима у кплишинама и према 
динамици кпје пдреди Нарушилац. 
 
Кплишине ппреме наведене у спецификацији су кплишине планиране према прпцеоеним 
пптребама Нарушипца.Нарушилац задржава правп на пдступаое пд наведених кплишина - 
спецификације у зависнпсти пд свпјих будућих стварних пптреба. 
Исппрука дпбара ће се врщити сукцесивнп:   
Ппручбину Нарушилац упућује ппнуђашу у писанпј фпрми (факспм, мејлпм) а ппнуђаш је дужан да 
на исти нашин пптврди пријем ппручбине. 
Рпк за исппруку  је дп7 дана пд дана пријема кпнкретне (ппјединашне) ппручбине. Спецификацију 
велишина-брпјеве нарушилац ће дефинисати приликпм сваке ппјединашне ппручбине. 
Местп исппруке: Нарушилац –магацин Нарушипца на Регипналнпј деппнији „СРЕМ-МАЧВА“, 
Јарашки пут бб, Сремска Митрпвица. 
 
 
 
Местп:________________________    Пптпис пвлащћенпг лица 

Датум________________________                                                       М.П.  ______________________ 

 


