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У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, брoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Позивом за подношење понуда 

за јавну набавку мале вредности добара, брoj 404-1/154Д-2018-28 – Набавка 

службене одеће, обликована по партијама, за I партију – Службена одећа за 

Комуналну полицију Града Ниша - одећа и II партију – Службена одећа за 

Комуналну полицију Града Ниша – обућа и додатна опрема, Комисија за 

предметну јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена: 

 

 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1: 

 

 

 

 На странама 6 и 7 од 69 у оквиру поглавља - II Врсте, техничке 

карактеристике и квалитет добара, гаранција квалитета и гарантни рок, место, 

начин и рок испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., врши се измена и 

допуна конкурсне документације, односно мења се и допуњује текст у тачки „1. 

ЈАКНА“ (у маркираним деловима); 

 

 

 На страни 8 од 69 у оквиру поглавља - II Врсте, техничке 

карактеристике и квалитет добара, гаранција квалитета и гарантни рок, место, 

начин и рок испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., врши се измена и 

допуна конкурсне документације, односно мења се и допуњује текст у тачки „3. 

ПОЛО МАЈИЦА“ (у маркираним деловима); 

 

 

 На странама 9 и 10 од 69 у оквиру поглавља - II Врсте, техничке 

карактеристике и квалитет добара, гаранција квалитета и гарантни рок, место, 

начин и рок испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., врши се измена и 

допуна конкурсне документације, односно мења се и допуњује текст у тачкама 

„5. ОПАСАЧ“ и „6. ПОД ОПАСАЧ, КАИШ ЗА ПАНТАЛОНЕ“ (у маркираним 

деловима); 

 

 

 На страни 12 од 69 у оквиру поглавља - II Врсте, техничке 

карактеристике и квалитет добара, гаранција квалитета и гарантни рок, место, 

начин и рок испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., врши се измена и 

допуна конкурсне документације, односно мења се и допуњује текст у тачки „12. 

ЏЕМПЕР“ (у маркираном делу); 
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Осим наведених измена, односно допуна, у свим осталим деловима, 

конкурсна документација остаје неизмењена. Рок за подношење понуда се 

продужава у складу са обавештењем. Узорке понуђених предметних добара – по 

један узорак предметних добара наведених у спецификацијама добара за I и II 

партију, Комисија за предметну јавну набавку ће одмах након завршетка 

предметног поступка, вратити понуђачу/има. 

 

 

У обавези сте да своју понуду припремите у складу са Конкурсном 

документацијом и Изменом и допуном конкурсне документације број 1. 

 

 

 

 

 

У Нишу, 11.01.2019. године 
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(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 

СТРАНИЦЕ: 6, 7, 8, 9, 10, 11 И 12 од 69 
 

 
 

ГРАД НИШ 

ГРАДСКА УПРАВА 

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА  
 

 

 

 

1. КОЛИЧИНА ТРЕБОВАНЕ СЛУЖБЕНЕ УНИФОРМЕ КОМУНАЛНИХ 

ПОЛИЦАЈАЦА ЗА ЗАНАВЉАЊЕ 

 
 

Ред.бр. Назив дела службене униформе 
Требована количина / 

ком. 

1 ЈАКНА 48 

2 ПАНТАЛОНЕ 96 

3 ПОЛО МАЈИЦА 96 

4 ЦРНА ТАКТИЧКА ЧИЗМА 48 

5 ОПАСАЧ 48 

6 ПОД ОПАСАЧ, КАИШ ЗА ПАНТАЛОНЕ 48 

7 ТОРБИЦА ЗА ОПАСАЧ ПЛАТНА 48 

8 ФУТРОЛА ЗА ЛИСИЦЕ 48 

9 ФУТРОЛА ЗА РАДИО СТАНИЦУ 48 

10 ФУТРОЛА ЗА БАТЕРИЈСКУ ЛАМПУ 48 

11 ФУТРОЛА ЗА СЛУЖБЕНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ 48 

12 ЏЕМПЕР 48 

13 УЛОЖАК ЗА ПАНТАЛОНЕ 48 

 

2. СПЕЦИФИКАЦИЈА УНИФОРМЕ ЗА ПОТРЕБЕ КОМУНАЛНЕ 

ПОЛИЦИЈЕ ГРАДА НИША 

 

НАПОМЕНА: У Техничким карактеристикама, код описа појединих ставки, свуда где је 

због прецизнијег описа наведен робни знак, патент, тип или име конкретног произвођача, 

подразумева се израз ''или одговарајуће''. Такође се подразумева да су све карактеристике 

минимум потребног. 
 

1. ЈАКНА 
 

Јакна је дужине до испод кукова. Јакна је израђена од 100% непромочивог материјала полиамида-

полиестера са мембраном. Сви шафови на јакни су варени да не пропуштају воду-кишу. На јакни у 

висини груди се налази џеп са рајфешлусом. Јакна у висини кукова има 2 коса џепа са скривеним 

рајфешлусима прекривених лајсном која чини продужени део посебног дела предњице на којој се налазе 

џепови са стране-вертикални. Рукави на јакни су КУГЛА-РУКАВ. Јакна се закопчава помоћу 

рајфешлуса до врха крагне. Јакна је постављена поставом. Оба рукава имају џеп са скривеним 

рајсфешлусом и чичком за ознаку грба града. Десна страна груди има чичак за идентификациони број 
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комуналног полицајца са презименом. Лева страна има чичак за ознаку звања комуналног полицајца. На 

јакни са обе стране на бочним шафовима су отвори за рајсфешлус дужине 25цм. 

На задњем делу јакне у висини крагне се налази рајсфешлус за капуљачу. На њему се налази 

капуљача израђена од истог материјала као и јакна. 

 

Јакна има обележја и то: ЛЕЂА вез КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА – лева страна груди ознака чина.– десна 

чичак идентификациони број и презиме, оба рукава чичак грба града рађена у техници жакард. 

 

На јакни СУ НАШИВЕНИ сви потребни чичкови за обележја. 
 

1. Ознака Грба града Ниша – вез грба града Ниша рађен у техници Жакард нашива се на чичак величине 

10цм*7,5цм. 

2. Ознака чина – вез ознаке чина се нашива на чичак величине 5цм*7цм, 

3. ознака КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА - уоквирен вез КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА се нашива на чичак 

8.5цм*5цм. 

4. Ознака презимена и идентификационионог броја – вез презимена комуналног полицајца са 

јединственим идентификационим бројем се нашива на чичак величине 13цм*2.5цм. 

 

Материјал јакне следећих карактеристика:  

 

Јакна се израђује од Горе-теx материјала.  Горе-теx производи (производи који имају брендирану 

Горе-теx тканину) су отпорни на воду, влагу и ветар, и то у комбинацији са технологијом израде 

која омогућава тканини да „дише“. Максимизира заштиту и удобност за носиоца. Двослојна 

конструкција Горе-Теx мембрана је „залепљена” као слој за унутрашњу страну материјала. Тај 

материјал је одабаран тако да удовољи услове у којима је предвиђен за коришћење. Истовремено 

штити „горе” мембрану од хабања споља. Нyлон материјали омогућују одличне „абразионе” 

ефекте, док су полиестер материјали врло хидрофобични (водопропуствљиви). Двослојна Горе-

Теx одећа има слој лакшег заштитног материјала - нyлон са спољне, а полиестер са унутрашње 

стране који није спојен са „горе” мембраном. То резултира меким, лако прилагодљивим и јако 

популарним материјалом без ограничења у кретању, што задовољава потребе највећег броја 

корисника.  

Материјал: Површинска маса 180г/м2 (+-5%), Сировински састав полиестер (са клима 

мембраном – двослојна) 100%, Скупљање на прање на 40 степени основа -0,25, потка -0,25, 

водоодбојност 100, Постојаност боје: на зној (алкални) 4/4/4, прање на 40 степени 4/4/4, суво трење 

4/4, мокро трење 4/4, воду 4/4/4. 

 

2. ПАНТАЛОНЕ 

 

Панталоне са предње стране у висини појаса имају 2 xепа модел фармeрки који су са стране на 

куковима ојачани са истим материјалом. Предњице панталона су у пределу колена сечене полуокругло 

и на њима се налази уметак за ојачање колена са фалтама које омогућавају кориснику лагодност 

приликом чучња. Саф на колену је оштепан 2 пута. Са једне и друге стране колена ојачања налазе се по 

једна фалта дужине 2 цм. На задњем делу панталона налазе се по један џеп са преклопом-патном 

ширине на крајевима 6цм, а на средњем делу 8цм, патна је са шпицом и заковчава се помоћу скривених 

дрихера. Задњи део у пределу седења је ојачан и оштепан 2 пута. Ногавице задњег дела су у висини 

колена такође сечене полукружно супротно од предњег дела и оштепане два пута. Предњи и задњи део 

панталона је састављен са стране и на бочним странама изнад колена нашивен је по један џеп димензија 

ширине 22цм и висине у предњем делу 19.5цм, а у задњем делу 25цм. Џеп има три фалте ширине 7цм 
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дубине 2цм, а на средњој фалти се налази насивен џеп 7x10цм који се затвара помоћу трегера дужине 

10цм који је на шпиц и на њему је дрихер који затвара џеп. Панталоне се затварају помоћу рајфешлуса. 

Појас панталона је у прењем делу ширине 5цм а на леђном делу 8цм пуњен кофлином ради заштите 

леђа и на њему у пределу кукова убачен је ластиш дужине 5цм а ширине 3цм који регулише ширину 

појаса. На појасу су нашивене гајке дужине 8цм.                                  

                                                                                   7-1/69 

Патне џепа са стране су ширина 22цм дубина предње стране 6цм а задње стране 8цм и дупле су тако да 

је унутрашња страна патне слободна и он се заковчава на џеп са два дрихера. На унутрашњем делу 

ногавица убачен је троугласти уметак ради корака и флексибилности. Сви сафови су састављени на 

оберловку и ошстепани 3 пута. Панталоне су подавијене 3 цм и ширина ногавице се регулише помоћу 

трегера на шпиц дужине 10цм ширине 5цм на који је нашивен оштри чичак, а на ногавицу мекани 

дужине 10цм ширине 5цм. Материјал РИПСТОП. 

 

Сировински састав:  

Полиестер 65% (+-5%) Памук 35% (+-5%), отпорност према дејству воде 90, површинска маса 230 

г/м2 (+-5%), основа промена при прању (%) по дужини -3, по ширини -3, при прању на 60 степени 

промена боје оцена 4, прелаз боје 4/4. Прекидна сила (Н): по дужини 1324, по ширини 540. Густина 

(ж/цм): основа 41, потка 17. 

 

3. ПОЛО МАЈИЦА 

 

ПОЛО МАЈИЦА  је израђена од материјала памук 100%. тежине 180-230гр/м2 (+-5%)  са три 

дугмета и крагном. На рукавима мајице је извезено и то: леви рукав КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА, десни 

рукав грб Града Ниша рађен у техници жакард - Рукави су ранглан. На десној страни груди нашивена је 

чичак трака за презиме полицајца са бројем значке, а изнад презимена вертикално чичак за чин 

димензија 5x7цм. Мајица је порубљена на ибердек машину. 

 

Карактеристике материјала: 

Тежина 180-230гр/м2 (+-5%), финоћа пређе 14,8х1, , сировински састав памук 100%, скупљање 

при прању на 40 степени целзијуса по дужини 2% (+-5%), по ширини 2% (+-5%), 

ПОСТОЈАНОСТ БОЈЕ на прање на 40 степени целзијуца минимум 3. 

 

На поло мајици СУ НАШИВЕНИ сви потребни чичкови за обележја. 
 

1. Ознака Грба града Ниша – вез грба града Ниша рађен у техници Жакард нашива се на чичак величине 

10цм*7,5цм. 

2. Ознака чина – вез ознаке чина се нашива на чичак величине 5цм*7цм, 

3. ознака КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА - уоквирен вез КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА се нашива на чичак 

8.5цм*5цм. 

4. Ознака презимена и идентификационионог броја – вез презимена комуналног полицајца са 

јединственим идентификационим бројем се нашива на чичак величине 13цм*2.5цм. 

 

4. ЦРНА ТАКТИЧКА ЧИЗМА 

 

Чизма Батес Делта 8.0 зип, са иновативном технологијом - Батес ИСЦ диск који се извлачи из ђона 

и подешава према потребама. Бира се између четири зоне удобности. Лице чизме је од отпорне коже и 

најлона, ђон отпоран на клизање, мрежаста постава за додатно дисање. 
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Ове специјално дизајниране Батес Е02348 Делта-8 Сиде Зип чизме користе иЦС технологију која има за 

циљ да обезбеди војним и полицијским корисницима најбољи комфор који је потребан за дуге или 

ноћне смене. Сада можете бирати ниво удобности пете од меког до чврстог, у зависности од терена и 

нивоа удобности. Штавише, иЦС мидсоле је дизајниран за максималну апсорпцију удара, чиме се штеде 

колена и глежње током тешке атлетске активности. Гумени подрезак отпоран на клизање који је 

најбољи при пружању супериорне вуче приликом ходања, трчања или пењања како би се спречили 

падови и проклизавања чак и на влажном или неуједначеном терену. Поред тога, Батес Е02348 Делта 

поседује кожни горњи део са балистичким најлоном што га чини изузетно издржљивим у свим  

климатским условима, док максимизира вентилацију и прозрачност. Ове чизме такође садрже мрежну 

облогу која даје стопалима могућност да остане сува и хладна у топлом времену. Бочни патент 

затварача омогућава брзо стартовање и брзо покретање по потреби. 

 

Карактеристике: 

 

- иЦС технологија омогућава да се изабере ниво удобности и учинка који се жели, 

- Издржљива кожа са балистичким најлонским горњим делом, 

- Високо прозрачна мрежица за одржавање хладноће и удобности, 

- иЦС подесива технологија удобности подесива по висини, 

- гумена подлога отпорна на клизање, 

- Атлетски дизајн за пријатност и удобност. 

 

5. ОПАСАЧ 

 

- 1.Израђује се од балистичког ПВЦ платна (шотекс) и другог помоћног материјала: 

- од тврдо пресованог сунђера ширине 48мм, дужине 1500мм који служи као уложак 

- са предње стране улошка лепи се и шије ПВЦ платно црне боје 48мм ширине 

- са наличја се лепи и шије чичак трака (оштри део) а на крајевима се лепи и шије чичак (меки део) који 

служи за штеловање дужине опасача 

- синтетичком анфас траком се опшива цела дужина опасача, ширина траке је 18мм црне боје 

 

 

2.Стандардни делови опасача: 

- четири гајке без додатка од синтетичке гуртне које служе да подешавање дужине опасача 

- две гајке са дрикерима или чичком које служе за фиксирање под-опасача, каиш  за панталона 

- шнала пластична 50мм са кочницом која спречава само-откопчавање опасача 

 

3. Опасач се израђује у црној боји и по разним тј. потребним димензијама. 

 

Сировински састав: тканине основа полиестер 100%, потка полиестер 100%, површинска маса 

тканина 180 г/м2 (+-5%),, површинска маса са наносом 350+10% г/м2, дебљина 0,28мм, прекидна 

сила (Н/5цм) основа 920 (+-5%), прекидна сила (Н/5цм) потка 650 (+-5%), сила цепања основе 120 

(+-5%), потка 80 (+-5%), водонепропустива на 10Кпа (+-5%). 

 

6. ПОД ОПАСАЧ, КАИШ ЗА ПАНТАЛОНЕ 

 

Под опасач, каиш за панталоне 

 

1. Израђује се од балистичког ПВЦ платна (шотекс) и другог помоћног материјала: 
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- од ПВЦ материјала ширине 40мм и дужине до 140мм који служи као уложак 

- са предње стране се лепи и шије чичак (мекани део) целом дужином који служи за спајање са опасачем  

- са наличја се шије и лепи ПВЦ платно ширине 40мм  и дужине 1000мм, а на преосталом делу улошка се 

лепи  и шије чичак (тврди део) који служи  за подешавање дужине под опасача 

- синтетичком анфас траком се опшива села дужина опасача, ширина траке је 18мм црне боје 

           2. Под опасач се израђује у црној боји по разним тј. потребним димензијама. 

 

Сировински састав: тканине основа полиестер 100%, потка полиестер 100%, површинска маса 

тканина 180 г/м2 (+-5%),, површинска маса са наносом 350+10% г/м2, дебљина 0,28мм, прекидна 

сила (Н/5цм) основа 920 (+-5%), прекидна сила (Н/5цм) потка 650 (+-5%), сила цепања основе 120 

(+-5%), потка 80 (+-5%), водонепропустива на 10Кпа (+-5%). 

 

7. ТОРБИЦА ЗА ОПАСАЧ ПЛАТНА 

 

1. За израду се користи следећи материјал: 

- балистичко ПВЦ платно (шотекс) 

- сунђер 3мм, уложак 

- синтетичка гуртна од 50мм 

- синтетичка гуртна 25мм 

- пластична шнала 25мм 

- рајфешлус пластични величине 10 

- дрикери 

 

2. Торбица се састоји из два дела који се затварају рајфешлусом, у једном делу је унутрашња 

преграда за докумнтацију и потребне уређаје,  а на предњем делу налази се преграда за радио станицу, 

оловку или батерију која се обезбеђује тј. затвара гуртном и пластичном шналом. Са задње стране 

торбица се качи на опасач помоћу гајке од гуртне која се по потреби штелује зависно од ширине 

опасача и закопчава дрикерима. 

 

3. Димензија торбице: висина 180мм, дужина 140мм, ширина делова је по 40мм. 

Сировински састав: тканине основа полиестер 100%, потка полиестер 100%, површинска маса 

тканина 180 г/м2 (+-5%),, површинска маса са наносом 350+10% г/м2, дебљина 0,28мм, прекидна 

сила (Н/5цм) основа 920 (+-5%), прекидна сила (Н/5цм) потка 650 (+-5%), сила цепања основе 120 

(+-5%), потка 80 (+-5%), водонепропустива на 10Кпа (+-5%). 

 

8. ФУТРОЛА ЗА ЛИСИЦЕ 

 

1. За израду се користи следећи материјал: 

- балистичко ПВЦ платно (шотекс) 

- уложак од ПВЦ материјала 

- гуртна за гајку за опасач 

- дрикер за затварање футроле 

- синтетичка анфас трака за гајку 

 

2. Футрола је стандардног изгледа и црне боје. 

 

Сировински састав: тканине основа полиестер 100%, потка полиестер 100%, површинска маса 

тканина 180 г/м2 (+-5%),, површинска маса са наносом 350+10% г/м2, дебљина 0,28мм, прекидна 
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сила (Н/5цм) основа 920 (+-5%), прекидна сила (Н/5цм) потка 650 (+-5%), сила цепања основе 120 

(+-5%), потка 80 (+-5%), водонепропустива на 10Кпа (+-5%). 

 

 

9. ФУТРОЛА ЗА РАДИО СТАНИЦУ 

 

      1. За израду се користи следећи материјал: 

- балистичко ПВЦ платно (шотекс) 

- уложак од ПВЦ материјала 

- гуртна за гајку за опасач 

- чичак за затварње футроле 

 

       2. Величина футроле се изађује према апарату који се користи за потребе комуналне полиције и 

црне је боје. 

 

Сировински састав: тканине основа полиестер 100%, потка полиестер 100%, површинска маса 

тканина 180 г/м2 (+-5%),, површинска маса са наносом 350+10% г/м2, дебљина 0,28мм, прекидна 

сила (Н/5цм) основа 920 (+-5%), прекидна сила (Н/5цм) потка 650 (+-5%), сила цепања основе 120 

(+-5%), потка 80 (+-5%), водонепропустива на 10Кпа (+-5%). 

 

 

10. ФУТРОЛА ЗА БАТЕРИЈСКУ ЛАМПУ 

 

 1. За израду се користи следећи материјал: 

- балистичко ПВЦ платно (шотекс) 

- уложак од ПВЦ материјала 

- гуртна за гајку за опасач 

- чичак за затварање футроле 

 

     2. Футрола се израђује према величини батаријске лампе коју користе службеници комуналне 

полиције. 

 

Сировински састав: тканине основа полиестер 100%, потка полиестер 100%, површинска маса 

тканина 180 г/м2 (+-5%),, површинска маса са наносом 350+10% г/м2, дебљина 0,28мм, прекидна 

сила (Н/5цм) основа 920 (+-5%), прекидна сила (Н/5цм) потка 650 (+-5%), сила цепања основе 120 

(+-5%), потка 80 (+-5%), водонепропустива на 10Кпа (+-5%). 

 

11. ФУТРОЛА ЗА СЛУЖБЕНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ 

 

 1. За израду се користи следећи материјал: 

- балистичко ПВЦ платно (шотекс) 

- уложак од ПВЦ материјала 

- чичак за затварње футроле 

- провидна фолија  

 

2. Футрола је стандардне величине и црне боје. 
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Сировински састав: тканине основа полиестер 100%, потка полиестер 100%, површинска маса 

тканина 180 г/м2 (+-5%),, површинска маса са наносом 350+10% г/м2, дебљина 0,28мм, прекидна 

сила (Н/5цм) основа 920 (+-5%), прекидна сила (Н/5цм) потка 650 (+-5%), сила цепања основе 120 

(+-5%), потка 80 (+-5%), водонепропустива на 10Кпа (+-5%). 

 

12. ЏЕМПЕР 
  

Џемпер има полуролку крагну и закопчава се рајсфершлусом дужине 25цм. На џемперу се налазе: леви 

рукав у делу надлактице везено па на чичак ознака „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“, десни рукав у делу 

надлактице грб града Ниша везено са нашивеним чичком па се качи начичак нашивен на рукаву ознака 

грба града Ниша, десна страна груди чицак за ознаку презимена и идентификационионог броја, а изнад 

чичак за ознаку чина. 

 

 

На џемперу СУ НАШИВЕНИ сви потребни чичкови за обележја. 
 

1. Ознака Грба града Ниша – вез грба града Ниша рађен у техници Жакард нашива се на чичак величине 

10цм*7,5цм. 

2. Ознака чина – вез ознаке чина се нашива на чичак величине 5цм*7цм, 

3. ознака КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА - уоквирен вез КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА се нашива на чичак 

8.5цм*5цм. 

4. Ознака презимена и идентификационионог броја – вез презимена комуналног полицајца са 

јединственим идентификационим бројем се нашива на чичак величине 13цм*2.5цм. 

 

Сировински састав материјала: Израђен је од вуне и акрила у односу 50%-50% (+-5%). Густина 

жице по хоризонтали 45, по вертикали 55 а нумера предива 28/2. Рамфла рукава – предњица и 

леђа 2:1. Прање на 30% - оцена 4/4/4, суво трење оцена 4/4, мокро трење оцена 4/4, зној алкални 

оцена 4/4/4, зној кисели оцена 4/4/4, хемијско чишћење оцена 4/4/4. 

 

13. ТЕРМО УЛОЖАК 

 

Обострано штепани дводелни уложак са еластичним манжетнама на крајевима ногавица и рукава, 

копчање горњег дела на металне дрикере а доњи део је са ластихом у струку и копчањем са 

рајсфешлусом и једним дрикером, тежине 150г/м2, прикладан за ношење испод радне одеће у 

хладнијим временски условима. 

 

Сировински састав: постава лице полиестер 100% (+-5%), блокада међупостава полипропилен 

100% (+-5%), кофлин пунило полиестер 100% (+-5%), површинска маса 150 г/м2 (+-5%), 

постојаност боја на: прање на темепратури 40 степени оцена 4, суво трење оцена 4, влажно трење 

оцена 4, зној оцена 4. 

 

 

НАПОМЕНА: У Техничким карактеристикама, код описа појединих ставки, свуда где је 

због прецизнијег описа наведен робни знак, патент, тип или име конкретног произвођача, 

подразумева се израз ''или одговарајуће''. Такође се подразумева да су све карактеристике 

минимум потребног. 
 


