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III ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА ,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,
КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО  ИСПОРУКЕ И СЛ. 

1) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
Минимални технички захтеви које понуђена добра морају да задовоље

 Пољопривредна производња

Ред.
број

Назив робе Ком. Oзнака
српског

стандардн
а

1. Јакна-прслук са улошком 30

Јакна –
прслук са
улошком

Опис: Јакна је равног кроја дужине до испод бокова и
има  подигнуту  крагну  у  коју  је  убачена  капуљача,  са
копчањем помоћу рајсфешлуса. Задњи део крагне, у који
је  уметнута  капуљача,  се  затвара  са  три  равномерно
распоређена  метална  дрикера.  Јакна  се  затвара
пластичним  ливеним  рајсфешлусом  по  целој  дужини,
преко  кога  је  нашивена  преклопна  лајсна.  Преклопна
лајсна је за лице јакне причвршћена са пет равномерно
распоређених металних  дрикера,  од  којих  је  једна  на
крагни.  Уложак  јакне  је  спојен  са  јакном  помоћу
рајсфешлуса. Рукави јакне су са рајфешлусом повезани
тако  да  се  могу  механички  лако  одвојити,  тако  да  се
може  користити  и  као  прслук,  чиме  се  постиже
коришћење  јакне  за  различите  временске  прилике.
Рукави јакне имају нашивену манжетну,  која  у  задњем
делу има убачену  еластичну траку,  а  у  предњем делу
има  преклоп  са  нашивеном  чичак  траком,  чиме  се
регулише  ширина  рукава.  Рукави  јакне  су  такође
постављени платном.
Јакна треба да буде водонепропусна и термоизолована.
Са предње стране се налазе два џепа у горњем делу, у
висини  груди,   и  два  џепа  у  доњем  низу,  косо
постављена  у  висини  бокова,  који  се  затварају
пластичним спиралчним  рајсфешлусом,  преко  којих  су
нашивене преклопне лајсне.
Сировински састав: 50% памук, 50% полиестер
- површинска маса: од 230 до 240 g/m²
- Скупљање: на 60 ºC дужина/ширина маx 2%
Боја: зелена
Помоћни материјал: Мора без штетних последица 
подносити услове одржавања и чишћења.
Конац за шивење: трожични, у боји тканине.
Рајсфешлус: у боји тканине, пластични, спирални 
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Чичак трака: у боји тканине, јачина у споју горње и доње
стране чичак траке:мин 5N/2,5 цм
Дугмад: у боји тканине, са четири рупице, отпорна на 
дејство при прописаном начину одржавања (прање, 
хемијско чишћење ). 
Ознака: лого на горњем левом џепу.
Величине: 48-620

2. Радне панталоне 20

Радне
панталоне

Опис:   Панталоне са пластроном и трегерима на задњој
страни  у закопчаном  и  неистегнутом  стању  треба  да
буду дужине у складу са српским стандардом.
- У трегере је у дужини од 10 цм уграђена еластична 
трака, а са пластроном су спојени пластичним шналама. 
- У појасу, позади целом дужином од бока до бока  
уграђена је еластична трака ширине 4 цм.
-  копчање  са  предње  стране дугмадима (преклоп  на
шлицу);
- ојачање на коленима са штепањем;
- на седалном делу панталоне су ојачане дуплим 
материјалом и штепом;
- џепови: 
• са стране, испод појаса, са жутом (флуоросцентном) 
лајсном 
•  на  ногавицама у  висини  колена,  са  спољне  стране,
нашивен је по један кеса  џеп, са фалтама бочно и са
доње стране ради већег комфора џепа, који се затвара
преклопном патном са чичак траком;
• на средини груди са рајфлешусом; димензије џепова 
20х17цм 
•  на задњој страни панталона са 2 џепа са преклопном
патном која се копча са 2 мања дугмета.
- постојаност боје при прању на 60°C;
- скупљање макс 2 %
Боја:  зелена
Сировински састав:   50% памук,  50 % полиестер  
                                       (површинска маса 240-260гр;)
Конац за шивење: трожични, у боји тканине.
Рајсфешлус: метални у боји тканине, спирални 
Дугмад: у боји тканине, са четири рупице, отпорна на 
дејство при прописаном начину одржавања (прање, 
хемијско чишћење ).
Ознака: лого на предњем џепу панталона, на грудима.
Величине:  48-62 

SRPS EN
13688:2015

3. Зимски уложак за радне панталоне 20

Зимски
уложак за

радне
панталоне

Опис: Зимски уложак је компатибилан са радним 
панталонама. 
Пунило  „кофлин“  са  могућношћу скидања,  површинске
масе 100 г/м2.  Пунило  „кофлин“  је  обострано  обложен
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проштепаном  поставом  у  боји  основне  тканине,
сировинског састава 100% полиестер, површинске масе
мин.  60  гр/м2.  Између  пунила  и  поставе  уграђује  се
међупоставна  блокада,  неткани  текстил  површинске
масе 15-20  г/м² . Уложак се за панталоне причвршћује
дугмадима  и  може  се  скинути.Материјал  мора  без
штетних  последица  подносити  услове  одржавања  и
чишћења. Конац за шивење: трожични, у боји тканине.
Дугмад:  у  боји  тканине,  са  четири рупице,  отпорна на
дејство  при  прописаном  начину  одржавања  (прање,
хемијско чишћење ).
Величине: 48-62 

4. Мајице кратак рукав 90

Мајица
кратак
рукав

Опис: Памучна мајица, кратак рукав
- округли оковратник, рендер оковратник 2-3 цм, 
- сировински састав: 100% памук, 
- површинска маса материјала је 155-160 гр/м2

- скупљање максимално 2% на дужину при прању на 
температури 60°с.
Боја: зелена
Величине:  48-62  
Означавање: лого, са леве стране у висини груди;
Конац за шивење: трожични, у боји тканине.

SRPS EN
13688:2015

                                                                                                                                                

Одељење биолошка рекултивација      
                                                                                                                                                

     

Ред.
       број Назив робе ком

Oзнака
српског

стандардна

1. 
Jакна – прслук са улошком

100

Јакна –
прслук са
улошком

Опис: Јакна је равног кроја дужине до испод бокова и има
подигнуту крагну у коју је убачена капуљача, са копчањем
помоћу рајсфешлуса. Задњи део крагне, у који је уметнута
капуљача, се затвара са равномерно распоређена метална
дрикера.  Јакна  се  затвара  пластичним  ливеним
рајсфешлусом  по  целој  дужини,  преко  кога  је  нашивена
преклопна  лајсна.  Преклопна  лајсна  је  за  лице  јакне
причвршћена са  пет  равномерно  распоређених металних
дрикера, од којих је један на крагни. 
Уложак  јакне  је  спојен  са  јакном  помоћу  рајсфешлуса.
Рукави јакне су са рајфешлусом повезани тако да се могу
механички лако одвојити, тако да се може користити и као
прслук,  чиме  се  постиже  коришћење  јакне  за  различите
временске прилике. Рукави јакне имају нашивену манжетну,
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која  у  задњем  делу  има  убачену  еластичну  траку,  а  у
предњем делу има преклоп са нашивеном чичак траком,
чиме се регулише ширина рукава. Рукави јакне су такође
постављени платном. Јакна треба да буде водонепропусна
и термоизолована. Са предње стране се налазе два џепа у
горњем делу, у висини груди,  и два џепа у доњем низу,
косо  постављена  у  висини  бокова,  који  се  затварају
пластичним  спиралчним  рајсфешлусом,  преко  којих  су
нашивене преклопне лајсне.
Сировински састав: 50% памук, 50% полиестер
- површинска маса: од 230 до 240 g/m²
- Скупљање: на 60 ºC дужина/ширина маx 2%
Боја: зелена
Помоћни материјал: Мора без штетних последица 
подносити услове одржавања и чишћења.
Конац за шивење: трожични, у боји тканине.
Рајсфешлус: у боји тканине, пластични, спирални 
Чичак трака: у боји тканине, јачина у споју горње и доње 
стране чичак траке: мин 5N/2,5 цм
Дугмад: у боји тканине, са четири рупице, отпорна на 
дејство при прописаном начину одржавања (прање, 
хемијско чишћење ). 
Ознака: лого на горњем левом џепу.
Величине: 48-62

2. Радне панталоне 100

Радне
панталоне

Опис:   Панталоне са пластроном и трегерима на задњој 
страни у закопчаном и неистегнутом стању треба да  буду 
дужине у складу са српским стандардом.
- У трегере је у дужини од 10 цм уграђена еластична трака, 
а са пластроном су спојени пластичним шналама. 
- У појасу, позади целом дужином од бока до бока  
уграђена је еластична трака ширине 4 цм.
-  копчање  са  предње  стране дугмадима (преклоп  на
шлицу);
- ојачање на коленима са штепањем;
- на седалном делу панталоне су ојачане дуплим 
материјалом и штепом;
- џепови: 
• са стране, испод појаса, са жутом  (флуоросцентном) 
лајсном 
• на ногавицама у висини колена, са спољне стране, 
нашивен је по један кеса  џеп, са фалтама бочно и са доње
стране ради већег комфора џепа, који се затвара 
преклопном патном са чичак траком;
• на средини груди са рајфлешусом; димензије џепова 
20х17цм 
• на задњој страни панталона са 2 џепа са преклопном 
патном која се копча са 2 мања дугмета.
- постојаност боје при прању на 60°C;
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- скупљање макс 2 %
Боја:  зелена
Сировински састав:  50% памук, 50 % полиестер  
                                       (површинска маса 240-260гр;)
Конац за шивење: трожични, у боји тканине.
Рајсфешлус: метални боји тканине, спирални 
Дугмад: у боји тканине, са четири рупице, отпорна на 
дејство при прописаном начину одржавања (прање, 
хемијско чишћење ).
Ознака: лого на предњем џепу панталона, на грудима.
Величине:  48-62 

3. Зимски уложак за радне панталоне 100

Зимски
уложак за

радне
панталоне

Опис: Зимски уложак је компатибилан са радним 
панталонама.
Пунило  „кофлин“  са  могућношћу  скидања,  површинске
масе  100  г/м2.  Пунило  „кофлин“  је  обострано  обложен
проштепаном  поставом  у боји  основне  тканине,
сировинског  састава  100%  полиестер,  површинске  масе
мин.  60  гр/м2.  Између  пунила  и  поставе  уграђује  се
међупоставна блокада, неткани текстил површинске масе
15-20  г/м². Уложак се за панталоне причвршћује дугмадима
и може се скинути. Материјал мора без штетних последица
подносити  услове  одржавања  и  чишћења.  
Конац  за  шивење:  трожични,  у  боји  тканине.
Дугмад:  у  боји  тканине,  са  четири  рупице,  отпорна  на
дејство  при  прописаном  начину  одржавања  (прање,
хемијско чишћење ).
Величине: 48-62

SRPS EN
13688:2015

4. Мајица кратак рукав 200

Мајица
кратак
рукав

Опис: Памучна мајица, кратак рукав
- округли оковратник, рендер оковратник 2-3 цм, 
- сировински састав: 100% памук, 
- површинска маса материјала је 155-160 гр/м2

- скупљање максимално 2% на дужину при прању на 
температури 60°с.
Боја: зелена (светло-зелена)
Величине:  48-62  
Означавање: лого, са леве стране у висини груди;
Конац за шивење: трожични, у боји тканине.

SRPS EN
13688:2015

 ПЈ Чишћење и одржавање

Ред.
       број Назив робе ком

Oзнака
српског

стандардна
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1. Летње панталоне 51

Летње
панталоне

Опис:   Женске радне палнталоне, са појасом
- копчање са предње стране, рајсфешлусом, преклоп на
шлицу;
- у средњем делу задње стране увучена гума дужине 20
цм у неистегнутом стању;
- џепови: 2 коса стандардна џепа испод појаса и 2 џепа
изнад колена, на ногавицама са стране и на средини груди
са рајфлешлусом; димензије џепова 20х17цм.
- постојаност боје при прању на 60°C
- скупљање макс 2% 
Боја: тамно плава
Сировински састав:   60% памук,  40% полиестер
 површинска маса 190—210 гр
Величине: 36–60 

SRPS EN
13688:2015

2. Зимске панталоне 384

Зимске
панталоне

Опис:   Женске радне палнталоне, са трегерима  и 
пластроном
- копчање са предње стране, рајсфешлусом (преклоп на
шлицу);
- у средњем делу задње стране увучена гума дужине 20
цм у неистегнутом стању;
- ојачање на коленима са штепањем;
- џепови: 2 коса стандардна џепа испод  појаса и 2 џепа
изнад колена, на ногавицама са стране и на средини груди
са рајфлешлусом; димензије џепова 20х17цм.
- постојаност боје при прању на 60°C
- скупљање макс 2%
Ознака: лого на џепу на грудима.
Боја: тамно плава
Сировински састав:   60% памук,  40 %  полиестер 
- површинска маса 240-260 гр;
Величине: од  36–60 

SRPS EN
13688:2015

3. Прслук 370

Прслук Опис:  Прслук је равног кроја, оборене крагне дужине до
испод  појаса.  Са  предње  стране  се  копча  пластичним
спиралним рајсфершлусом, који је прекривен лајсном која
се копча металним дрикерима. У висини груди, на левој и
десној страни су нашивени џепови са патном која се копча
чичак  траком,  а  у  доњем  делу  два  нашивена  џепа  са
покривним патнама као и бочним прорезима за руке.
Прслук  је  постављен  фиксираним   улошком,  који  чине
пунило “ кофлин“ површинске масе 200 g/m², једнострано
обложеног и оштепаног са поставом сировинског састава
100  % полиестар,  површинске  масе  60  g/m².  Пунило  је
обострано  обложено  међупоставном  блокадом,  неткани
текстил површинске масе 15-20 g/m².
Џепови са стране у доњем делу прслука димензија 20х17

SRPS EN
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цм као и на грудима 11х12 цм.  Лого на горњем левом
џепу.
Сировински састав: памук 60%, полиестер 40%
- површинска маса од 230 до 240 g/m²
Ознака: лого, на горњем левом џепу
Боја:  тегет плава
ПОМОЋНИ  МАТЕРИЈАЛ:  Мора  без  штетних  последица
подносити услове одржавања и чишћења.
Конац за шивење: трожични, у боји тканине.
Рајсфешлус : у боји тканине,  пластични , спирални 
Чичак трака: у боји тканине, јачина у споју горње и доње 
стране чичак траке: мин 5N /2.5 цм 
Дугмад : у боји тканине, са четири рупице, отпорна на 
дејство при прописаном начину одржавања (прање, 
хемијско чишћење ).

4. Радни мантил 100

Радни
мантил

Опис: Заштитни  радни  мантил  класичног  кроја  са
отвореном крагном и углављеним равним рукавима.
- шлиц на преклоп позади;
- каиш на задњем делу у нивоу струка;
- џеп горњи са леве стране у висини груди мин.  димензија
12цм х 14цм; 
- бочно се налазе два џепа, у висини струка, који својим 
бочним странама улазе бочни шав мин. димензија 16цм х 
17цм, који се пропорционално повећавају зависно од 
велиличине мантила;   
- копчање, минимум 4 дугмета; (тегет боје)
Конац за шивење: трожични, у боји тканине. 
Дугмад:  у  боји  тканине,  са  четири  рупице,  отпорна  на
дејство  при  прописаном  начину  одржавања  (прање,
хемијско чишћење ).
Сировински састав:
- сировински састав:  60 % памук, 40 % полиестер
- површинска маса 190-210 гр;    
Ознака:  лого, лева страна на горњем џепу.
Боја: Тегет плава
Величине:  36-60  

SRPS EN
13688:2015

5. Мајице 860

Мајице Опис: Памучна мајица, кратак рукав
- округли оковратник, рендер оковратник 2-3 цм, 
- сировински састав: 100% памук, 
- површинска маса материјала је 155-160 гр/м2

- скупљање максимално 2% при прању на температури 
60°с.
Ознака: лого, са леве стране у висини груди;
Боја: тамно плава
Величине:  S – XXXXL            (36–44)

SRPS EN
13688:2015
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Ред.
       број Назив робе ком

Oзнака
српског

стандардна

1. Радно одело летње (панталоне) 52

Радно
одело
летње

(панталон
е)

Опис:   Панталоне са пластроном на задњој страни у 
закопчаном и неистегнутом стању треба да  буду 
дужине у складу са српским стандардом. Струк је 
позади мало уздигнут - повишен, ради заштите леђног
дела.
-  У појасу, на боковима уграђена је еластична трака
дужине 10 цм у неистегнутом стању, такође на појасу
је  постављено  6-8  ширих  гајки,  које  су  учвршћене
ринглицама  и  које  могу  да  прихвате  ширину
стандардног опасача од  5 цм.
-  копчање са предње стране дугмадима, преклоп на
шлицу;
- на седалном делу панталоне и на коленима 
панталоне су ојачане дуплим материјалом и штепом;
- џепови: 
• са стране, испод појаса, 2 стандардна коса џепа; 
• затим, на ногавицама у висини изнад колена, са 
спољне стране, нашивен је по један кеса џеп, 
20х15цм, са фалтама бочно и са доње стране ради 
већег комфора џепа, који се затвара преклопном 
патном са 2 мања дугмета; 
• на задњој страни панталона налазе се 2 џепа 
стране, са преклопном лајсном која се копча са 2 
мања дугмета.
- На крају ногавица налазе се учкури са ластишом за 
подешавање ширине ногавица.
Материјал мора без штетних последица подносити 
услове одржавања и чишћења. 
- постојаност боје при прању на 60°C;
- скупљање макс 2 %
Боја:  црна
Сировински састав:   50% памук, 50 % полиестер  
                                       (површинска маса 240-260гр;)
Конац за шивење: трожични, у боји тканине.
Дугмад: у боји тканине, са четири рупице, отпорна на 
дејство при прописаном начину одржавања (прање, 
хемијско чишћење).
Величине: 48-62 

SRPS EN
13688:2015

2. Панталоне са улошком 269

Панталоне
са

улошком

Опис:   Панталоне са пластроном на задњој страни у 
закопчаном и неистегнутом стању треба да  буду 
дужине у складу са српским стандардом. Струк је 
позади мало уздигнут - повишен, ради заштите леђног

SRPS EN
13688:2015
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дела.
- У појасу, на боковима, уграђена је еластична трака
дужине  по 10 цм  у  неистегнутом  стању, такође  на
појасу  је  постављено  6-8  ширих  гајки,  које  су
учвршћене  ринглицама  и  које  могу  да  прихвате
ширину стандардног опасача од  5 цм.
- копчање са предње стране дугмадима,  преклоп на
шлицу;
- на седалном делу панталоне и на коленима 
панталоне су ојачане дуплим материјалом и штепом;
- џепови: 
• са стране, испод појаса, 2 стандардна коса џепа; 
• затим на ногавицама у висини изнад колена, са 
спољне стране, нашивен је по један кеса џеп, 
20х15цм, са фалтама бочно и са доње стране ради 
већег комфора џепа, који се затвара преклопном 
патном са 2 мала дугмета; 
• на задњој страни панталона налазе се 2 џепа 
стране, са преклопном лајсном са 2 мања дугмета.
- На крају ногавица налазе се учкури са ластишом за 
подешавање ширине ногавица.
Зимски уложак је компатибилан са радним 
панталонама.
Пунило „кофлин“ са могућношћу скидања, површинске
масе 100 г/м2. Пунило „кофлин“ је обострано обложен 
проштепаном поставом у боји основне тканине, 
сировинског састава 100% полиестер, површинске 
масе мин. 60 гр/м2. Између пунила и поставе уграђује 
се међупоставна блокада, неткани текстил 
површинске масе 15-20  г/м² . Уложак се за панталоне 
причвршћује дугмадима и може се скинути.
Материјал мора без штетних последица подносити 
услове одржавања и чишћења. 
- постојаност боје при прању на 60°C;
- скупљање макс 2 %
Боја:  црна
Сировински састав:   50% памук, 50 % полиестер  
                                       (површинска маса 240-260гр;)
Конац за шивење: трожични, у боји тканине.
Дугмад: у боји тканине, са четири рупице, отпорна на 
дејство при прописаном начину одржавања (прање, 
хемијско чишћење).
Величине: 48-62 

3. Јакна са улошком 226

Јакна са
улошком

Опис:  Јакна је равног кроја дужине до испод појаса и
има подигнуту крагну у коју је убачена капуљача,  са
копчањем помоћу рајсфешлуса.  Задњи део крагне, у
који  је  уметнута  капуљача,  се  затвара  са  три
равномерно распоређена метална дрикера. Јакна се

SRPS EN
13688:2015
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затвара  металним  рајсфешлусом  по  целој  дужини,
преко кога је нашивена преклопна лајсна. Преклопна
лајсна је за лице јакне причвршћена са пет металних
дрикера,  од  којих  је  један  на  крагни.  Саставни  део
јакне чини и термоуложак израђен од полара, који се
на јакну са унутрашње стране качи помоћу дугмади.
Заједно,  омогућавају  одличну  заштиту  кориснику  од
кише, ветра и хладноће. 
У  висини  груди  позиционирана  су  два  џепа  са
затварањем на чичак. На горњем левом џепу налази
се одштампан лого обезбеђења „Колубара-Услуга”. 
У пределу појаса позиционирана су два дупла џепа,
која се са горње стране затварају на чичак, а са бочне
стране су отворени.
На  јакни  се  скидају  рукави  који  су  за  исту  спојени
рајсфешлусом, а њиховим скидањем добија се прслук.
Рукави јакне имају нашивену манжетну, која у задњем
делу има убачену еластичну траку а у предњем делу
има преклоп који се копча металним дрикерима чиме
се регулише ширина рукава.  Рукави јакне су такође
постављени платном. 
На  леђима  стоји  натпис  „ОБЕЗБЕЂЕЊЕ”  И  „SECU-
RITY”, 
Сировински састав: 50% памук, 50% полиестер
- површинска маса: од 230 до 240 g/m²
- Скупљање: на 60 ºC дужина/ширина маx 2%
Боја: црна
Помоћни материјал: Мора без штетних последица 
подносити услове одржавања и чишћења.
Конац за шивење: трожични, у боји тканине.
Чичак трака: у боји тканине, јачина у споју горње и 
доње стране чичак траке: мин 5N /2.5 цм 
Дугмад: у боји тканине, са четири рупице, отпорна на 
дејство при прописаном начину одржавања (прање, 
хемијско чишћење). 
Ознака: лого на горњем левом џепу.
Величине: 48-62

4. Мајица кратак рукав 652

Мајице
кратак
рукав

Опис: Мајица са кратким рукавима равног кроја и 
рендером око врата. Рукав по ободу има нашивен 
рендер.
Сировински састав: 100% памук, тежине 200 г/м² (+/- 
5%), 
Боја: црна.
Конац за шивење: трожични, у боји тканине.
Величине: од  S-XXXXL  (48-62)
Ознака:  лого фирме, напред, у горњем левом делу у 
пределу груди и на леђима полукружно 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И SECURITAS.  

SRPS EN
13688:2015
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5. Џемпер 100

Џемпер Опис: Џемпер је стандардног кроја, са округлим 
изрезом око врата, и рендером. са правоугаоним или 
округлим ојачањима на лактовима и раменима од 
специјалне тканине високе отпорности на хабање. 
Струк и крајеви рукава су израђени тако да буду 
еластични, односно да боље приањају уз тело и 
зглобове руку. 
Ознака: На левој страни у висини груди, нашивен џеп 
од платна, величине 10х10 цм на коме је одштампна 
ознака обезбеђења. 
Сировински састав: памук 40%, вуна 30%, полиестер
30%
Боја: црна.
Величине:  S – XXXXL  (48–62)

SRPS EN
13688:2015

Техничка служба

Ред.
       број Назив робе ком

Oзнака српског
стандардна

1. Радни мантил 2

Радни
мантил

Опис: Заштитни  радни мантил класичног  кроја  са
отвореном крагном и углављеним равним рукавима.
- шлиц на преклоп позади;
- каиш на задњем делу у нивоу струка;
-  џеп  горњи  са  леве  стране  у  висини  груди  мин.
димензија 12цм х 14цм; 
- бочно се налазе два џепа, у висини струка, који 
својим бочним странама улазе бочни шав мин. 
димензија 16цм х 17цм, који се пропорционално 
повећавају зависно од велиличине мантила;   
- копчање, минимум 4 дугмета;
Конац за шивење: трожични, у боји тканине.     
Дугмад: у боји тканине, са четири рупице, отпорна
на  дејство  при  прописаном  начину  одржавања
(прање, хемијско чишћење ).
Сировински састав:
- сировински састав:  60 % памук, 40 % полиестер
- површинска маса 190-210 гр;    
Ознака:  лого, лева страна на горњем џепу.
Боја: тегет плава 
Величине:  36-60  

SRPS EN
13688:2015
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2. Радне панталоне 5

Радне
пантало

не

Опис:   Панталоне са пластроном и трегерима на 
задњој страни у закопчаном и неистегнутом стању 
треба да  буду дужине у складу са српским 
стандардом.
- У трегере је у дужини од 10 цм уграђена еластична
трака, а са пластроном су спојени пластичним 
шналама. 
- У појасу, позади целом дужином од бока до бока  
уграђена је еластична трака ширине 4 цм.
- копчање са предње стране дугмадима (преклоп на
шлицу);
- ојачање на коленима са штепањем;
- на седалном делу панталоне су ојачане дуплим 
материјалом и штепом;
- џепови: 
• са стране, испод појаса, са жутом 
(флуоросцентном) лајсном 
• на ногавицама у висини колена, са спољне стране,
нашивен је по један кеса  џеп, са фалтама бочно и 
са доње стране ради већег комфора џепа, који се 
затвара преклопном патном са чичак траком;
• на средини груди са рајфлешусом; димен. џепова 
20х17 цм 
• на задњој страни панталона са 2 џепа са 
преклопном патном која се копча са 2 мања дугмета.
- постојаност боје при прању на 60°C;
- скупљање макс 2 %
Боја:  зелена
Сировински састав:   50% памук, 50 % полиестер  
                                       (површинска маса 240-
260гр;)
Конац за шивење: трожични, у боји тканине.
Рајсфешлус: метални боји тканине, спирални 
Дугмад: у боји тканине, са четири рупице, отпорна 
на дејство при прописаном начину одржавања 
(прање, хемијско чишћење ).
Ознака: лого на предњем џепу панталона, на 
грудима.
Величине: 48-62 

SRPS EN
13688:2015

3. Зимски уложак за радне панталоне 5

Зимски
уложак

за радне
пантало

не

Опис: Зимски уложак је компатибилан са радним 
панталонама
Пунило „кофлин“ са могућношћу скидања, 
површинске масе 100 г/м2. Пунило „кофлин“ је 
обострано обложен проштепаном поставом у боји 
основне тканине, сировинског састава 100% 
полиестер, површинске масе мин. 60 гр/м2. Између 
пунила и поставе уграђује се међупоставна блокада,

SRPS EN
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неткани текстил површинске масе 15-20  г/м². 
Уложак се за панталоне причвршћује дугмадима и 
може се скинути.
Материјал мора без штетних последица подносити 
услове одржавања и чишћења. 
Конац за шивење: трожични, у боји тканине.
Дугмад: у боји тканине, са четири рупице, отпорна 
на дејство при прописаном начину одржавања 
(прање, хемијско чишћење).
Величине: од  48-62 

4. Јакна – прслук са улошком 9

Јакна –
прслук

са
улошком

Опис: Јакна је равног кроја дужине до испод бокова
и има подигнуту крагну у коју је убачена капуљача,
са  копчањем  помоћу  рајсфешлуса.  Задњи  део
крагне, у који је уметнута капуљача, се затвара са
три  равномерно  распоређена  метална  дрикера.
Јакна  се  затвара  пластичним  ливеним
рајсфешлусом  по  целој  дужини,  преко  кога  је
нашивена преклопна лајсна. Преклопна лајсна је за
лице  јакне  причвршћена  са  пет  равномерно
распоређених металних дрикера, од којих је једна на
крагни.  Уложак  јакне  је  спојен  са  јакном  помоћу
рајсфешлуса.  Рукави  јакне  су  са  рајфешлусом
повезани тако да се могу механички лако одвојити,
тако да се може користити и као прслук,  чиме се
постиже коришћење јакне за различите временске
прилике.  Рукави  јакне  имају  нашивену  манжетну,
која у задњем делу има убачену еластичну траку, а у
предњем  делу  има  преклоп  са  нашивеном  чичак
траком,  чиме се  регулише ширина  рукава.  Рукави
јакне су такође постављени платном. Јакна треба да
буде водонепропусна и термоизолована. Са предње
стране се налазе два џепа у горњем делу, у висини
груди,  и два џепа у доњем низу, косо постављена у
висини  бокова,  који  се  затварају  пластичним
спиралчним рајсфешлусом, преко којих су нашивене
преклопне лајсне.
Сировински састав: 50% памук, 50% полиестер
- површинска маса: од 230 до 240 g/m²
- Скупљање: на 60 ºC дужина/ширина маx 2%
Боја: зелена
Помоћни материјал: Мора без штетних последица 
подносити услове одржавања и чишћења.
Конац за шивење: трожични, у боји тканине.
Рајсфешлус: у боји тканине, пластични, спирални 
Дугмад: у боји тканине, са четири рупице, отпорна 
на дејство при прописаном начину одржавања 
(прање, хемијско чишћење ). 
Ознака: лого на горњем левом џепу.
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Величине: 48-62

5. Комбинезон са улошком 4

Комбине
зон са

улошком

Опис:  Горњи део комбинезона дужине до појаса 
има подигнуту крагну у коју је убачена капуљача, са 
копчањем помоћу рајсфешлуса. Задњи део крагне, у
који је уметнута капуљача, се затвара са три 
равномерно распоређена метална дрикера. 
Комбинезон се затвара металним рајсфешлусом по 
целој дужини, преко кога је нашивена преклопна 
лајсна. Преклопна лајсна је за лице јакне 
причвршћена са пет равномерно распоређених 
металних дрикера, од којих је један на крагни. 

У  висини  груди  позиционирана  су  два  џепа  са
затварањем  на  чичак.  На  левом  џепу  налази  се
одштампан  лого  обезбеђења  „Колубара-Услуга”,
одштампан на левом горњем џепу.

На комбинезону се скидају рукави који су за исту 
спојени металним рајсфешлусом, а њиховим 
скидањем добија се прслук. Рукави комбинезона 
имају нашивену манжетну, која у задњем делу има 
убачену еластичну траку а у предњем делу има 
преклоп са металним дрикерима, чиме се регулише 
ширина рукава. Рукави су такође постављени 
платном. 

Панталоне комбинезона, у појасу, целом ширином, 
имају уграђену еластичну траку ширине 5цм. 
Такође, на појасу је постављено 6-8 ширих гајки, 
које су учвршћене ринглицама и које могу да 
прихвате ширину стандардног опасача од  5 цм.
- на седалном делу панталоне и на коленима 
панталоне су ојачане дуплим материјалом и 
штепом;
- џепови: 
• са стране, испод појаса, 2 стандардна коса џепа; 
• затим, на ногавицама у висини колена, са спољне 
стране, нашивен је по један кеса  џеп, 20х15цм, са 
фалтама бочно и са доње стране ради већег 
комфора џепа, који се затвара преклопном патном 
са 2 мања дугмета. 
• на задњој страни панталона налазе се 2 џепа са 
преклопном патном и са 2 мања дугмета.
- На крају ногавица налазе се учкури са ластишом за
подешавање ширине ногавица.
- Зимски уложак је компатибилан са комбинезоном.
Пунило „кофлин“ са могућношћу скидања, 
површинске масе 100 г/м2. Пунило „кофлин“ је 
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обострано обложен проштепаном поставом у боји 
основне тканине, сировинског састава 100% 
полиестер, површинске масе мин. 60 гр/м2. Између 
пунила и поставе уграђује се међупоставна блокада,
неткани текстил површинске масе 15-20  г/м² . 
Уложак се за комбинезон причвршћује дугмадима и 
може се скинути.
Материјал мора без штетних последица подносити 
услове одржавања и чишћења. 
- постојаност боје при прању на 60°C;
- скупљање макс 2 %
Боја:  зелена
Сировински састав:   50% памук, 50 % полиестер  
                                       (површинска маса 240-
260гр;)
Конац за шивење: трожични, у боји тканине.
Рајсфешлус: метални 
Чичак трака: у боји тканине, јачина у споју горње и 
доње стране чичак траке: мин 5N /2,5 цм 
Дугмад: у боји тканине, са четири рупице, отпорна 
на дејство при прописаном начину одржавања 
(прање, хемијско чишћење ).
Величине: од  48-62 

6. Мајице  55

Мајице Опис: Памучна мајица, кратак рукав
- округли оковратник, рендер оковратник 2-3 цм, 
- сировински састав: 100% памук, 
- површинска маса материјала је 155-160 гр/м2

- скупљање максимално 2% при прању на 
температури 60°с.
Ознака: лого, са леве стране у висини груди;
Боја: зелена
Величине:  S – XXXXL            (36–44)

SRPS EN
13688:2015

 Магацин

Ред.
       број Назив робе ком

Oзнака
српског

стандардн
а

1. Радне панталоне 5

Радне
панталоне

Опис:   Панталоне са пластроном и трегерима на задњој
страни у закопчаном и неистегнутом стању треба да  

SRPS EN
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буду дужине у складу са српским стандардом.
- У трегере је у дужини од 10 цм уграђена еластична 
трака, а са пластроном су спојени пластичним шналама. 
- У појасу, позади целом дужином од бока до бока  
уграђена је еластична трака ширине 4 цм.
- копчање са предње стране дугмадима (преклоп на 
шлицу);
- ојачање на коленима са штепањем;
- на седалном делу панталоне су ојачане дуплим 
материјалом и штепом;
- џепови: 
• са стране, испод појаса, са жутом (флуоросцентном) 
лајсном 
• на ногавицама у висини колена, са спољне стране, 
нашивен је по један кеса  џеп, са фалтама бочно и са 
доње стране ради већег комфора џепа, који се затвара 
преклопном патном са чичак траком;
• на средини груди са рајфлешусом; димензије џепова 
20х17цм 
• на задњој страни панталона са 2 џепа са преклопном 
патном која се копча са 2 мања дугмета.
- постојаност боје при прању на 60°C;
- скупљање макс 2 %
Боја:  тамно плава - тегет плава
Сировински састав:   50% памук, 50 % полиестер  
                                       (површинска маса 240-260гр;)
Конац за шивење: трожични, у боји тканине.
Рајсфешлус: метални боји тканине, спирални 
Дугмад: у боји тканине, са четири рупице, отпорна на 
дејство при прописаном начину одржавања (прање, 
хемијско чишћење ).
Ознака: лого на предњем џепу панталона, на грудима.
Величине: од  48-62 

13688:2015

2. Зимски уложак за радне панталоне 5

Зимски
уложак за

радне
панталоне

Опис: Зимски уложак је компатибилан са радним 
панталонама
Пунило „кофлин“ са могућношћу скидања, површинске 
масе 100 г/м2. Пунило „кофлин“ је обострано обложен 
проштепаном поставом у боји основне тканине, 
сировинског састава 100% полиестер, површинске масе 
мин. 60 гр/м2. Између пунила и поставе уграђује се 
међупоставна блокада, неткани текстил површинске 
масе 15-20  г/м² . Уложак се за панталоне причвршћује 
дугмадима и може се скинути.
Материјал мора без штетних последица подносити 
услове одржавања и чишћења. 
Конац за шивење: трожични, у боји тканине.
Дугмад: у боји тканине, са четири рупице, отпорна на 
дејство при прописаном начину одржавања (прање, 
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хемијско чишћење ).
Величине: од  48-62 

3. Мајицe 15

Мајице Опис: Памучна мајица, кратак рукав
- округли оковратник, рендер оковратник 2-3 цм, 
- сировински састав: 100% памук, 
- површинска маса материјала је 155-160 гр/м2

- скупљање максимално 2% при прању на температури 
60°с.
Ознака: лого, са леве стране у висини груди;
Боја: тамно плава - тегет
Величине:  S – XXXXL    (36–44)

SRPS EN
13688:2015

4. Јакна – прслук са улошком 6

Јакна –
прслук са
улошком

Опис: Јакна је равног кроја дужине до испод бокова и 
има подигнуту крагну у коју је убачена капуљача, са 
копчањем помоћу рајсфешлуса. Задњи део крагне, у који
је уметнута капуљача, се затвара са три равномерно 
распоређена метална дрикера. Јакна се затвара 
пластичним ливеним рајсфешлусом по целој дужини, 
преко кога је нашивена преклопна лајсна. Преклопна 
лајсна је за лице јакне причвршћена са пет равномерно 
распоређених металних дрикера, од којих је једна на 
крагни.  Уложак јакне је спојен са јакном помоћу 
рајсфешлуса. Рукави јакне су са рајфешлусом повезани 
тако да се могу механички лако одвојити, тако да се 
може користити и као прслук, чиме се постиже 
коришћење јакне за различите временске прилике. 
Рукави јакне имају нашивену манжетну, која у задњем 
делу има убачену еластичну траку а у предњем делу има
преклоп са нашивеном чичак траком, чиме се регулише 
ширина рукава. Рукави јакне су такође постављени 
платном. Јакна треба да буде водонепропусна и 
термоизолована. Са предње стране се налазе два џепа 
у горњем делу, у висини груди,  и два џепа у доњем низу,
косо постављена у висини бокова, који се затварају 
пластичним спиралчним рајсфешлусом, преко којих су 
нашивене преклопне лајсне.
Сировински састав: 60% памук, 40% полиестер
- површинска маса: од 230 до 240 g/m²
- Скупљање: на 60 ºC дужина/ширина маx 2%
Боја: тамно плава - тегет
Помоћни материјал: Мора без штетних последица 
подносити услове одржавања и чишћења.
Конац за шивење: трожични, у боји тканине.
Рајсфешлус: у боји тканине, пластични, спирални 
Дугмад: у боји тканине, са четири рупице, отпорна на 
дејство при прописаном начину одржавања (прање, 
хемијско чишћење ). 
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Ознака: лого на горњем левом џепу.
Величине: 48-62

5. Радни мантил 1

Радни
мантил

Опис: Заштитни  радни  мантил  класичног  кроја  са
отвореном крагном и углављеним равним рукавима.
- шлиц на преклоп позади;
- каиш на задњем делу у нивоу струка;
-  џеп  горњи  са  леве  стране  у  висини  груди  мин.
димензија 12 х 14цм; 
- бочно се налазе два џепа, у висини струка, који својим 
бочним странама улазе бочни шав мин. димензија 16цм 
х 17цм, који се пропорционално повећавају зависно од 
величине мантила;   
- копчање, минимум 4 дугмета;
Конац за шивење: трожични, у боји тканине. 
Дугмад: у боји тканине, са четири рупице, отпорна на 
дејство при прописаном начину одржавања (прање, 
хемијско чишћење ).
Сировински састав:
- сировински састав:  60 % памук, 40 % полиестер
- површинска маса 190-210 гр;    
Ознака:  лого, лева страна на горњем џепу.
Боја:   тамно плава - тегет
Величине:  36 - 60  
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3.  у Обрасцу 2 - VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ на страни 19 -21. врши се измена и допуна тако да 
Табела сада гласи :

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
Образац 2.

Понуђач:______________________________
Број понуде:___________________________
Датум:________________________________

Ред.
Бр. Назив робе

Назив
произвођ.
и земља
порекла

Јед.
мере

Кол.
Јед.цена
без ПДВ-а

Јед.цена са 
ПДВ-ом

Укупна
вредност без 
ПДВ-а 

Укупна вредност 
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 7 8             9

1. Пољопривредна производња

2. Јакна – прслук са улошком ком 30

3. Радне панталоне ком 20

4. Зимски уложак за радне панталоне ком 20

5. Мајца кратак рукав ком 90

Биолошка рекултивација

6. Јакна – прслук са улошком ком 100

7. Радне панталоне ком 100

8. Зимски уложак за радне панталоне ком 100

9. Мајца кратак рукав ком 200
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ПЈ Чишћење и одржавање

10.  Летње панталоне ком 51

11. Зимске панталоне ком 384

12.  Прслук ком 370

13. Радни мантил ком 100

14. Мајице ком 860

ПЈ Заштита и обезбеђење

15. Радне одело летње - панталоне ком 52

16. Панталоне са улошком ком 269

17. Јакна са улошком ком 226

18. Мајица кратak рукав ком 652

19. Џемпер ком 100

Техничка служба

20. Радни мантил ком 2

21. Радне панталоне ком 5

22. Зимски уложак за радне панталоне ком 5

23. Јакна – прслук са улошком ком 9

24. Комбинезон са улошком ком 4

25. Мајица ком 55
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