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ПРИЛОГ 3  

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 

Ред. 
бр. Назив и карактеристике производа Јединица 

мере Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-а 

1. 

Кломпе (женске и мушке)  
Боја: црна и бела 
Сировински састав: лице природна кожа, постава природна кожа, ђон полиуретан 
Опис: кована обућа  
Величина: 35–47 
Гаранција на квалитет: 1 година 

пар 200     

2. 

Ципела заштитна бела 
Опис: Од синтетичког материјала са челичном капном,постава од антиалергијског 
материјала,ђон двослојни, противклизни 
Величина: 36-46 

пар 5     

3. 

Кошуља мушка дуг рукав  
Боја: бела и плава 
Сировински састав: памук 80%,±1%  полиестар 20%±1% 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по ширини 
Опис: једнобојна, класичан крој, дуг рукав, џеп нашивен на грудима са леве стране 
Величина: 41–46 
Гаранција на квалитет: 1 година 

ком 20     

4. 

Мантил радни 
Боја: бела и бордо 
Сировински састав: кепер 190 g/m2±3%, 100% памук. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по ширини. 
Опис: Класичан модел, равног кроја, крагна обична оборена, једноредно 
закопчавање дугмићима, дуг рукав без манжетне, са два нашивена спољашња џепа 
у висини бокова (леви и десни), шлиц позади, дужина до колена. 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
Величина: 48–62 
Гаранција на квалитет: 1 година 

ком 10     
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Ред. 
бр. Назив и карактеристике производа Јединица 

мере Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-а 

5. 

Панталоне радне за рад у прехрамбеној производњи сличне типу „џорданке“ 
или одговарајуће 
Боја: бела. 
Сировински састав: кепер 190 g/m2±3 % 100% памук. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по ширини. 
Опис: Класичан модел, равног кроја, у појасу ластиш са учкуром, без џепова. 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
Величина: 38–62 
Гаранција на квалитет: 1 година 

ком 160     

6. 

Сукње  
Боја: бела. 
Сировински састав: кепер 190 g/m2±3 % 100% памук. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по ширини. 
Опис: Класичан модел, равног кроја, дужине до колена, шлиц са задње стране, без 
џепова. 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
Величина: 38–62 
Гаранција на квалитет: 1 година 

ком 10     

7. 

Кецеља ПВЦ 
Боја: бела. 
Сировински састав: 100% винил дебљине 0,5 mm 
Опис: приближних димензија 90*115 cm са трегерима 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи EN 14605 
Величина: универзална 
Гаранција на квалитет: 1 година 

ком 10     

8. 

Дукс  
Боја: бела и тегет. 
Сировински састав: памук 100%  
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по ширини. 
Опис: Класичан модел са округлином око врата, дугих рукава са рендером на 
рукавима 
Величина: 38–62 
Гаранција на квалитет: 1 година 

ком 80     
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Ред. 
бр. Назив и карактеристике производа Јединица 

мере Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-а 

9. 

Мајице (кратак рукав са округлином) 
Боја: бела,тегет и бордо 
Сировински састав: 100% памук 155 ±10% g/m2. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по ширини. 
Опис: Класичан модел, равног кроја, са округлином око врата са рендером, кратак 
рукав без манжетне, без џепова. 
Величина: S-XXXL 
Гаранција на квалитет: 1 година 

ком 200     

10. 

Капа хигијенска 
Сировински сатав 100 % неткани полипропилен 
Опис: капа за једнократну употребу 
Боја: бела 

ком 1100     

11. 

Блуза радна  
Боја: бела. 
Сировински састав: кепер 240 g/m2 ±3 % 100% памук. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по ширини. 
Опис: Класичан модел, благо струкираног кроја, крагна обична оборена, једноредно 
закопчавање дугмадима, дуг рукав без манжетне, џепови нашивени три комада (два 
на боковима по један на левој и десној страни и један на левој страни груди). 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
Величина: 38–62 
Гаранција на квалитет: 1 година 

ком 30     

12. 

Кецеља на преклоп 
Боја: бела, црвена. 
Сировински састав: 240 g/m2±3 % 100% памук 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по ширини. 
Опис: стандарних димензија, платнена кецеља са предње и задње стране (као 
трговачка кецеља са отвором за главу), паспулирана целом дужином обима и око 
врата, да се везује око струка, без џепова. 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи 
Величина: универзална 
Гаранција на квалитет: 1 година 

ком 20     
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Ред. 
бр. Назив и карактеристике производа Јединица 

мере Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-а 

13. 

Качкет са мрежицом 
Сировински састав: памук 100%, 
Опис: качкет са визиром и наглавком са термо мрежицом 
(бочно или фронтално постављена) 
Боја: црвена  

ком 20     

14. 

Качкет затворени 
Сировински састав: Памук 100% 
Опис:Са визиром и затвореним наглавком 
Боја: црвена 

ком 40     

15. 
Рукавице термоотпорне 
Опис: термоотпорне до 500 степени Ц, 
израђене од керамичког предива ојачане стаклом 

пар 5     

16. 

Капа куварска 
Боја: бела 
Сировински састав: 100 % памук 240 г/м²±3% 
Гаранција на квалитет: 1 година 

ком 5     

17. 

Мантил за једнократну употребу 
Сировински састав: неткани полипропилен 100 %,  
Боја: бела,  
Величина: M-XXXL 
Гаранција на квалитет: 1 година 

ком 50     

18. 

Прслук штепани 
Боја: тегет и бели. 
Сировински састав: кепер 190 g/m2±3 % 100% памук. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по ширини. 
Опис: Класичан модел, штепан, равног  кроја, без крагне, закопчавање зипом 
преклоп на нитне, са два нашивена унутрашња џепа у висини бокова (леви и десни). 
Стандард: за рад у прехрамбеној производњи и магацину 
Величина: 38–62 
Гаранција на квалитет: 1 година 

ком 6     
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Ред. 
бр. Назив и карактеристике производа Јединица 

мере Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-а 

19. 

Ципеле радне плитке 
Лице: Хидрофобирана природна кожа глат дебљине 1.7-2.00 мм црна 
Постава: Природна кожа 
Ђон:  Двослојни ПУ/гума са шок абсорбером у пети 
Начин спајања ђона и лица:метода директног бризгања 
Језик ципеле:затворена форма „жаба језик“ 
Величина: 41–47 
Гаранција на квалитет: 1 година 

пар 16     

20. 

Одело за куваре 
Боја: бела са дезенираним деловима 
Сировински састав: кепер 240 g/m2 ±3 % 100% памук.  
Опис: Блуза са „руском“ крагном и копчањем на дугмад (један или два реда дугмади), 
панталоне стандардне  
Величина: 48-62 
Гаранција на квалитет: 1 година 

ком 2     

21. 

Мајице поло дуг рукав 
Боја: бела, црвена 
Сировински састав: 100% памук 155 ±10% g/m2. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по ширини. 
Опис: Класичан модел, равног кроја дугих рукава, са крагном и рендером на рукавима 
без џепова. 
Величина: S-XXXL 
Гаранција на квалитет: 1 година 

ком 50     

22. 

Радно одело 
Боја: тегет плава 
Сировински састав: кепер 240 g/m2±3 %, 100% памук. 
Опис: Блуза - обична крагна, дужина до бокова, отвори код пазуха, закопчавање зипом 
преклоп на нитне, џепови на грудима (леви и десни затварање на чичак) и боковима 
(леви и десни затварање на зипер), еластична трака у појасу, еластична манжетна око 
рукава, ојачање на лактовима. Панталоне - полукомбинезон, ушивена еластична трака у 

ком 11     
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Ред. 
бр. Назив и карактеристике производа Јединица 

мере Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-а 

појасу, еластична манжетна око ногавица, ојачање на коленима. Два џепа са предње 
стране (ушивена) и два џепа са задње стране на чичак, један џеп на ногавици 
(затварање на чичак). 
Величина: 48–62 
Гаранција на квалитет: 1 година 

23. 

Панталоне радне женске 
Сировински састав: кепер 240г/м2±3%,100% памук 
Опис:панталоне са ушивеном еластичном траком у појасу,еластична манжетна око 
ногавица,ојачање на коленима.Два џепа са предње стране(ушивени) и два џепа са 
задње стране на чичак 
Величина: 38-44 

ком 10     

24. 

Патике типа Адидас Универзал или одговарајуће 
Лице: кожа  
Ђон: Газећи део гума 
Величина: 41–47 
Гаранција на квалитет: 1 година 

пар 25     

25. 

Прслук зимски 
Боја: тегет. 
Сировински састав: 260 g/m2±3 %, 55 ±5% памук, 45 ±5%PES, водо и уљно одбојно.  
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по ширини. 
Опис: штепан, дужина до бокова позади продужен, обична крагна закопчавање 
зипом преклоп на нитне, џепови нашивени два на грудима (леви и десни затварање 
на чичак) и два на боковима (леви и десни затварање на чичак). Постава кофлин. 
Стандард: за рад у магацину 
Величина: 38–60 
Гаранција на квалитет: 1 година 

ком 5     

26. 

Рукавице беле конобарске 
Боја: бела  
Сировински састав: 100% памук 
Опис: пет прстију 
Гаранција на квалитет: 1 година 
 

пар 10     
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27. 

Јакна зимска 
Опис: Водонепропусна са склопивом капуљачом, рукави на скидање, уложак од 
штеповане поставе, са четири(4) џепа на предњој страни и једним у унутрашњој 
страни. 
Боја: тегет, сива или комбинација више боја 

ком 2     

28. 

Мајица поло, кратак рукав 
Боја: бела, црвена, тегет 
Сировински састав: 100% памук 155 ±10% g/m2. 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по ширини. 
Опис: Класичан модел, равног кроја, са крагном и рендером на рукавима без џепова. 
Величина: S-XXXL 
Гаранција на квалитет: 1 година 

ком 80     

29. 

Ципеле конобарске – елегантне мушке 
Елегантна мушка ципела на пертлање  
Лице: говеђа напа 1,1–1,3 мм.  
Постава: Свињски анилон 0,6–0,9 мм 
Ђон: Готов гумени. Унутрашњост ципеле је анатомска пресвучена кожом 
Величина: 39-48 
Гаранција на квалитет: 1 година 

пар 20     

30. 

Рукавице радне 
Састав: Телећа кожа са памучном поставом  
Опис: Рукавице са пет прстију, од телеће коже обострано, тамне боје, са памучном 
поставом за упијање зноја. 
Боја: тамна 
Величина: 10 
Гаранција на квалитет: 1 година 

пар 15     

31. 
Наочари варилачке 
Опис: Од меканог ПВЦ материјала,на преклоп, са подесивом еластичном траком,са 
стаклима од поликарбоната 

ком 2     

32. 
Наочари брусачке 
Опис: Од ПВЦ материјала, са поликарбонатским стаклом и са бочном заштитом 

ком 2     
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33. 
Кецеља варилачка 
Опис: Од говеђе коже, са подесивим шналама 

ком 1     

34. 

Кошуља мушка кратак рукав  
Боја: бела и плава 
Сировински састав: памук 80%±1%  полиестар 20%±1% 
Скупљање: до 2% по дужини, до 2% по ширини 
Опис: једнобојна, класичан крој, кратки рукав, џеп нашивен на грудима са леве 
стране 
Величина: 41–46 
Гаранција на квалитет: 1 година 

ком 20     

35. 

Џемпер са “V” изрезом 
Опис: једнобојан, рендер на оковратнику, са „V“ изрезом, 
Сировински састав: 50 ±5% вуна, 50±5% акрил 
Боја: тегет 
Гаранција на квалитет: 1 година 

ком 4     

36. 

Панталоне мушке 
Боја: једнобојне црне и тегет 
Сировински састав: основни материјал минимум 45% вуна. 
Опис: Панталоне са манжетном су са косим џепом на предњим ногавицама, са сваке 
стране по једна фалтица. На левој или десној задњој ногавици налази се један 
двопаспулни џеп. 
Гаранција на квалитет: 1 година 

ком 20     

37. 

Одело мушко 
Боја: једнобојно тегет 
Сировински састав: основни материјал 40% - 50% вуна.  
Опис: Сако је благо струкиран са равним реверима, једноредно копчање са три 
дугмета. На предњици се налазе два доња двопаспулна џепа са поклопцима у 
висини бокова и један горњи џеп са лајсном (цигарџеп) на левој предњици у висини 
груди. Леђа су са једним шлицем. Сако је постављен. 
Панталоне  су са косим џепом на предњим ногавицама, са сваке стране по једна 
фалтица. На левој или десној задњој ногавици налази се један двопаспулни џеп. 

ком 15     
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Панталоне су постављење од струка до испод колена. 
Величина: 48-62 
Гаранција на квалитет: 1 година 

38. 

Панталоне женске конобарске 
Боја: једнобојне црне 
Сировински састав: основни материјал минимум 45% вуна. 
Опис: Панталоне са косим џепом на предњим ногавицама, са сваке стране по једна 
фалтица. 
Гаранција на квалитет: 1 година 

ком 1     

39. 

Кравата 
Боја: по избору наручиоца црна, бордо, плава 
Сировински састав: полиестар 100% Опис: једнобојна 
Гаранција на квалитет: 1 година 

ком 15     

40. 
Кабаница кишна 
Опис: водонепропустив материјал,са капуљачом, полиестер 100%, варени шавови 
Боја:зелена,тегет 

ком 10     

Укупно   

 
 
Напомена: 

• Производи (артикли) из спецификације са редним бројевима 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 25, 27 и 28 треба да буду испоручени са штампом логотипа наручиоца 
Штампа се ради у једној боји. Површина простора за штампу је 90х35 мм. Припрему за штампу доставља наручилац.  

• За производе са редним бројем 1, 19, 29 и  34 понуђачи су дужни да пре отварања понуда доставе узорке на увид са декларацијом или другим доказом произвођача о 
испуњености захтева из спецификације.  

• Наручилац задржава узорке изабраног понуђача за време трајања уговора у циљу провере усклађености појединачних испорука са датим узорцима односно са 
узоркованим квалитетом. 

• Испоручилац је у обавези да прихвати и реализује сва требовања од стране наручиоца, као и евентуалну замену производа као један од начина решавања рекламације. 
• Пријемно контролисање ће се вршити по „принципу случајног узорка“.  
• Декларација мора бити лако уочљива, јасна и читка. Она не сме да садржи ознаке (називе, слике, цртеже и др.) Које би могле довести у заблуду наручиоца (његовог 

корисника) у погледу порекла и квалитета производа и мора бити на српском језику. 
• Наручилац има право да у било ком моменту сарадње, уколико процени као потребно, узорак артикла пошаље на лабораторијску анализу коју сматра целисходном. 
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• Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац франко магацин наручиоца. Рок испоруке не може бити дужи од 20 календарских дана од 
датума требовања. 

• Добављач је обавезан да се придржава сатнице и начина транспорта за испоруку робе коју ће писаним путем добити од наручиоца.  
• Добављач је дужан да  у предметној пословној сарадњи и испоруци добара, поштује све норме и стандарде везане за безбедност и здравље корисника, заштиту животне  

средине и енергетску ефикасност. 
• Добављач је у обавези да се придржава и свих осталих захтева важећих техничких норми и стандарда, који нису поменути у техничкој спецификацији, а који се односе на 

заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса. 
• Добављач се обавезује да пре извршења конкретног требовања достави узорке у траженим величинама (бројевима) како би се могло прецизирати требовање по 

бројевима. 
• На захтев наручиоца добављач је дужан да пошаље овлашћено, стручно лице које ће за поједине ставке из конкретног  требовања (на пр. одело, панталоне) да установи 

тачне величине (мере) за сваког запосленог.    
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