
 

 
Број: ЈН 34/14/ЈНМВ 

Датум: 24.07.2014.  

 

       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 

Србије бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ ДОБАРА  

Набавка радне одеће за потребе Геронтолошког центра из Суботице 

34/14/ЈНМВ 

 

Дана 18.07.2014. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца 

позив за прикупљање понуда и конкурсну документацију у  поступку јавне набавке 

мале вредности, за јавну набавку број 34/14/ЈНМВ, у којој Наручилац врши измену 

на следећи начин: 

                                                             I 

 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 34/14/ЈНМВ мења се следеће 

поглавља: 

I I I - ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ- стр. 6 -21 конкурсне документације 

Измењени обрасци налазе се у прилогу ове измене. 

 

                                                         I I 

 

Рок за достављање понуда је 12.08.2014. године до 10,00 часова. 

Јавно отварање понуда  је 12.08.2014. године у 10,30 часова. 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА 

 

Предмет јавне набавке су добра - Набавка радне одеће за потребе 

Геронтолошког центра из Суботице, у поступку јавне набавке мале вредности 

34/14/ЈНМВ. 

 

Редни 

број 
Назив 

Јединиц

а мере 

Количи

на 

Цена по 

јединици 

мере (без 

ПДВ-а) 

Вредност 

без ПДВ-а 

1 - Панаталоне радне 

светло зелене 

(38х2, 40х1, 42х6, 

44х2,46х2, 48х2, 52х1, 

54х1, 58х1) 

-Дуге ногавице 

-џепови предњи из појаса 

-појас са појасницом и 

гајкама 

-копчање на цибзар 

Материјал: 

-Кепер БО 3/1 

-тежина 240 гр/м² 

-преплетај конца 3/1 

-скупљање на 60 ˚С 

По основи – до 2% 

По потци  -  до 2% 

„не скупља се“ 

-сила при 

кидању:основа/потка100-

50 (daN) 

-постојаности: оцене: 

На прање 60 ˚С-4/4-5/4 

На хем чишћење 4/4-5/4 

На зној –пм 8 – 4/4-5/4 

На зној -пм 9,5 -4/4-5/4 

- на светлост  5 

 

комад 18   

2 - Панаталоне радне 

светло плаве 

(38х9, 40х10, 42х7, 

44х9,46х5, 48х3, 52х2, 

54х2, 56х1 58х3,60х2) 

комад 53   



-Дуге ногавице 

-џепови предњи из појаса 

-појас са појасницом и 

гајкама 

-копчање на цибзар 

Материјал: 

-Кепер БО 3/1 

-тежина 240 гр/м² 

-преплетај конца 3/1 

-скупљање на 60 ˚С 

По основи – до 2% 

По потци  -  до 2% 

„не скупља се“ 

-сила при 

кидању:основа/потка100-

50 (daN) 

-постојаности: оцене: 

На прање 60 ˚С-4/4-5/4 

На хем чишћење 4/4-5/4 

На зној –пм 8 – 4/4-5/4 

На зној -пм 9,5 -4/4-5/4 

на светлост  5 

3 - Панаталоне радне лила 

    ( 40х1) 

-Дуге ногавице 

-џепови предњи из појаса 

-појас са појасницом и 

гајкама 

-копчање на цибзар 

Материјал: 

-Кепер БО 3/1 

-тежина 240 гр/м² 

-преплетај конца 3/1 

-скупљање на 60 ˚С 

По основи – до 2% 

По потци  -  до 2% 

„не скупља се“ 

-сила при 

кидању:основа/потка100-

50 (daN) 

-постојаности: оцене: 

На прање 60 ˚С-4/4-5/4 

На хем чишћење 4/4-5/4 

На зној –пм 8 – 4/4-5/4 

На зној -пм 9,5 -4/4-5/4 

на светлост  5 

комад 1   



4 - Панаталоне радне жуте 

(38х2, 40х1, 42х2, 46х2,  

52х1) 

-Дуге ногавице 

-џепови предњи из појаса 

-појас са појасницом и 

гајкама 

-копчање на цибзар 

Материјал: 

-Кепер БО 3/1 

-тежина 240 гр/м² 

-преплетај конца 3/1 

-скупљање на 60 ˚С 

По основи – до 2% 

По потци  -  до 2% 

„не скупља се“ 

-сила при 

кидању:основа/потка100-

50 (daN) 

-постојаности: оцене: 

На прање 60 ˚С-4/4-5/4 

На хем чишћење 4/4-5/4 

На зној –пм 8 – 4/4-5/4 

На зној -пм 9,5 -4/4-5/4 

на светлост  5 

комад 8   

5 - Панаталоне радне 

бордо 

(36х3, 38х3, 40х2, 42х11, 

44х5,46х3, 50х2, 54х1, 

56х3) 

-Дуге ногавице 

-џепови предњи из појаса 

-појас са појасницом и 

гајкама 

-копчање на цибзар 

Материјал: 

-Кепер БО 3/1 

-тежина 240 гр/м² 

-преплетај конца 3/1 

-скупљање на 60 ˚С 

По основи – до 2% 

По потци  -  до 2% 

„не скупља се“ 

-сила при 

кидању:основа/потка100-

50 (daN) 

комад 33   



-постојаности: оцене: 

На прање 60 ˚С-4/4-5/4 

На хем чишћење 4/4-5/4 

На зној –пм 8 – 4/4-5/4 

На зној -пм 9,5 -4/4-5/4 

на светлост  5 

6 - Панаталоне радне  

зелене 

(36х2, 38х2, 40х10, 42х16, 

44х5,46х4,  52х3) 

-Дуге ногавице 

-џепови предњи из појаса 

-појас са појасницом и 

гајкама 

-копчање на цибзар 

Материјал: 

-Кепер БО 3/1 

-тежина 240 гр/м² 

-преплетај конца 3/1 

-скупљање на 60 ˚С 

По основи – до 2% 

По потци  -  до 2% 

„не скупља се“ 

-сила при 

кидању:основа/потка100-

50 (daN) 

-постојаности: оцене: 

На прање 60 ˚С-4/4-5/4 

На хем чишћење 4/4-5/4 

На зној –пм 8 – 4/4-5/4 

На зној -пм 9,5 -4/4-5/4 

на светлост  5 

комад 43   

7 - Панаталоне радне беле 

(36х2, 38х2, 40х15, 42х15, 

44х7,46х7, 48х2, 52х3, 

54х3) 

-Дуге ногавице 

-џепови предњи из појаса 

-појас са појасницом и 

гајкама 

-копчање на цибзар 

Материјал: 

-Кепер БО 3/1 

-тежина 240 гр/м² 

-преплетај конца 3/1 

-скупљање на 60 ˚С 

комад 56   



По основи – до 2% 

По потци  -  до 2% 

„не скупља се“ 

-сила при 

кидању:основа/потка100-

50 (daN) 

-постојаности: оцене: 

На прање 60 ˚С-4/4-5/4 

На хем чишћење 4/4-5/4 

На зној –пм 8 – 4/4-5/4 

На зној -пм 9,5 -4/4-5/4 

на светлост  5 

8 - Панаталоне радне роза 

( 40х1) -Дуге ногавице 

-џепови предњи из појаса 

-појас са појасницом и 

гајкама 

-копчање на цибзар 

Материјал: 

-Кепер БО 3/1 

-тежина 240 гр/м² 

-преплетај конца 3/1 

-скупљање на 60 ˚С 

По основи – до 2% 

По потци  -  до 2% 

„не скупља се“ 

-сила при 

кидању:основа/потка100-

50 (daN) 

-постојаности: оцене: 

На прање 60 ˚С-4/4-5/4 

На хем чишћење 4/4-5/4 

На зној –пм 8 – 4/4-5/4 

На зној -пм 9,5 -4/4-5/4 

на светлост  5 

комад 1   

9 - Панаталоне радне 

светло  љубичасте 

(38х1, 46х1) -Дуге 

ногавице 

-џепови предњи из појаса 

-појас са појасницом и 

гајкама 

-копчање на цибзар 

Материјал: 

-Кепер БО 3/1 

-тежина 240 гр/м² 

комад 2   



-преплетај конца 3/1 

-скупљање на 60 ˚С 

По основи – до 2% 

По потци  -  до 2% 

„не скупља се“ 

-сила при 

кидању:основа/потка100-

50 (daN) 

-постојаности: оцене: 

На прање 60 ˚С-4/4-5/4 

На хем чишћење 4/4-5/4 

На зној –пм 8 – 4/4-5/4 

На зној -пм 9,5 -4/4-5/4 

на светлост  5 

10 - Панаталоне радне 

плаве тегет 

( 38х2 +38х /1 продужене 

10цм/, 40х1 продужене 

15цм,  52х1,  58х1,60х1) -

Дуге ногавице 

-џепови предњи из појаса 

-појас са појасницом и 

гајкама 

-копчање на цибзар 

Материјал: 

-Кепер БО 3/1 

-тежина 240 гр/м² 

-преплетај конца 3/1 

-скупљање на 60 ˚С 

По основи – до 2% 

По потци  -  до 2% 

„не скупља се“ 

-сила при 

кидању:основа/потка100-

50 (daN) 

-постојаности: оцене: 

На прање 60 ˚С-4/4-5/4 

На хем чишћење 4/4-5/4 

На зној –пм 8 – 4/4-5/4 

На зној -пм 9,5 -4/4-5/4 

на светлост 5  

комад 7   

11 - Сукње боје кајсија 

(38х3, 56х2) 

Материјал: 

-Кепер БО 3/1 

-тежина 240 гр/м² 

комад 5   



-преплетај конца 3/1 

-скупљање на 60 ˚С 

По основи – до 2% 

По потци  -  до 2% 

„не скупља се“ 

-сила при 

кидању:основа/потка100-

50 (daN) 

-постојаности: оцене: 

На прање 60 ˚С-4/4-5/4 

На хем чишћење 4/4-5/4 

На зној –пм 8 – 4/4-5/4 

На зној -пм 9,5 -4/4-5/4 

на светлост 5   

 

12 - Сукње боје бордо 

(42х1, 56х1) - 

Материјал: 

-Кепер БО 3/1 

-тежина 240 гр/м² 

-преплетај конца 3/1 

-скупљање на 60 ˚С 

По основи – до 2% 

По потци  -  до 2% 

„не скупља се“ 

-сила при 

кидању:основа/потка100-

50 (daN) 

-постојаности: оцене: 

На прање 60 ˚С-4/4-5/4 

На хем чишћење 4/4-5/4 

На зној –пм 8 – 4/4-5/4 

На зној -пм 9,5 -4/4-5/4 

на светлост  5 

комад 2   

13 - Сукње боје светло 

плаве 

(54х1, 56х1) 

Материјал: 

-Кепер БО 3/1 

-тежина 240 гр/м² 

-преплетај конца 3/1 

-скупљање на 60 ˚С 

По основи – до 2% 

По потци  -  до 2% 

„не скупља се“ 

-сила при 

комад 2   



кидању:основа/потка100-

50 (daN) 

-постојаности: оцене: 

На прање 60 ˚С-4/4-5/4 

На хем чишћење 4/4-5/4 

На зној –пм 8 – 4/4-5/4 

На зној -пм 9,5 -4/4-5/4 

на светлост  5 

14 - Сукње  беле 

(36х2,38х1, 40х1, 50х1, 

58х1)  

Материјал: 

-Кепер БО 3/1 

-тежина 240 гр/м² 

-преплетај конца 3/1 

-скупљање на 60 ˚С 

По основи – до 2% 

По потци  -  до 2% 

„не скупља се“ 

-сила при 

кидању:основа/потка100-

50 (daN) 

-постојаности: оцене: 

На прање 60 ˚С-4/4-5/4 

На хем чишћење 4/4-5/4 

На зној –пм 8 – 4/4-5/4 

На зној -пм 9,5 -4/4-5/4 

на светлост 5  

комад 6   

15 Сукње жуте(42х1) 

Материјал: 

-Кепер БО 3/1 

-тежина 240 гр/м² 

-преплетај конца 3/1 

-скупљање на 60 ˚С 

По основи – до 2% 

По потци  -  до 2% 

„не скупља се“ 

-сила при 

кидању:основа/потка100-

50 (daN) 

-постојаности: оцене: 

На прање 60 ˚С-4/4-5/4 

На хем чишћење 4/4-5/4 

На зној –пм 8 – 4/4-5/4 

На зној -пм 9,5 -4/4-5/4 

на светлост  5 

комад 1   



 

16 - Мајице светло зелене 

(38х6, 40х3, 42х9, 44х6, 

46х12, 48х9, 52х3, 54х3, 

56х3) 

-кратких рукава 

-В изрез 

-материјал 

Памучно плетиво:Памук 

чешљани мако 

-тежина: 160гр/м² 

-Постојаност мајице 

Прање:60 ˚С  4-4/4 

Зној алкални  4-4/4 

Зној кисели     4-4/4 

Пеглање  150 ˚С 4/4 

Хем. Чишћење  4-4/4 

Скупљање: 

По дужини до 4% 

По ширини до 3% 

 

комад 54   

17 - Мајице светло плаве 

(38х12, 40х27, 42х18, 

44х33, 46х21, 48х6, 50х3, 

52х3, 54х9, 56х6, 58х6) 

-кратких рукава 

-В изрез 

-материјал 

Памучно плетиво:Памук 

чешљани мако 

-тежина: 160гр/м² 

-Постојаност мајице 

Прање:60 ˚С  4-4/4 

Зној алкални  4-4/4 

Зној кисели     4-4/4 

Пеглање  150 ˚С 4/4 

Хем. Чишћење  4-4/4 

Скупљање: 

По дужини до 4% 

По ширини до 3% 

 

комад 144   

18 - Мајице бордо 

(36х6, 38х17, 40х15, 

42х34, 44х11, 46х9, 

48х3,50х3, 52х6, 54х3, 

56х18) 

комад 125   



-кратких рукава 

-В изрез 

-материјал 

Памучно плетиво:Памук 

чешљани мако 

-тежина: 160гр/м² 

-Постојаност мајице 

Прање:60 ˚С  4-4/4 

Зној алкални  4-4/4 

Зној кисели     4-4/4 

Пеглање  150 ˚С 4/4 

Хем. Чишћење  4-4/4 

Скупљање: 

По дужини до 4% 

По ширини до 3% 

 

19 - Мајице зелене 

(36х9, 38х27 40х33, 42х48, 

44х15, 46х15, 52х6, 54х3, 

58х6) 

-кратких рукава 

-В изрез 

-материјал 

Памучно плетиво:Памук 

чешљани мако 

-тежина: 160гр/м² 

-Постојаност мајице 

Прање:60 ˚С  4-4/4 

Зној алкални  4-4/4 

Зној кисели     4-4/4 

Пеглање  150 ˚С 4/4 

Хем. Чишћење  4-4/4 

Скупљање: 

По дужини до 4% 

По ширини до 3% 

 

комад 162   

20 - Мајице лила 

( 40х3, 54х3, 56х3) 

-кратких рукава 

-В изрез 

-материјал 

Памучно плетиво:Памук 

чешљани мако 

-тежина: 160гр/м² 

-Постојаност мајице 

Прање:60 ˚С  4-4/4 

комад 6   



Зној алкални  4-4/4 

Зној кисели     4-4/4 

Пеглање  150 ˚С 4/4 

Хем. Чишћење  4-4/4 

Скупљање: 

По дужини до 4% 

По ширини до 3% 

 

21 - Мајице жуте 

(38х6, 40х3, 42х9, 46х6,  

52х3) 

-кратких рукава 

-В изрез 

-материјал 

Памучно плетиво:Памук 

чешљани мако 

-тежина: 160гр/м² 

-Постојаност мајице 

Прање:60 ˚С  4-4/4 

Зној алкални  4-4/4 

Зној кисели     4-4/4 

Пеглање  150 ˚С 4/4 

Хем. Чишћење  4-4/4 

Скупљање: 

По дужини до 4% 

По ширини до 3% 

 

комад 27   

22 - Мајице роза 

( 40х3) 

-кратких рукава 

-В изрез 

-материјал 

Памучно плетиво:Памук 

чешљани мако 

-тежина: 160гр/м² 

-Постојаност мајице 

Прање:60 ˚С  4-4/4 

Зној алкални  4-4/4 

Зној кисели     4-4/4 

Пеглање  150 ˚С 4/4 

Хем. Чишћење  4-4/4 

Скупљање: 

По дужини до 4% 

По ширини до 3% 

 

комад 3   

23 - Мајице светло комад 6   



љубичасте 

(38х3, 46х3) 

-кратких рукава 

-В изрез 

-материјал 

Памучно плетиво:Памук 

чешљани мако 

-тежина: 160гр/м² 

-Постојаност мајице 

Прање:60 ˚С  4-4/4 

Зној алкални  4-4/4 

Зној кисели     4-4/4 

Пеглање  150 ˚С 4/4 

Хем. Чишћење  4-4/4 

Скупљање: 

По дужини до 4% 

По ширини до 3% 

 

24 - Мајице беле 

(38х6, 40х21, 42х18, 

44х21, 46х12, 50х3, 52х3, 

54х6,58х3,60х3) 

-кратких рукава 

-В изрез 

-материјал 

Памучно плетиво:Памук 

чешљани мако 

-тежина: 160гр/м² 

-Постојаност мајице 

Прање:60 С˚  4-4/4 

Зној алкални  4-4/4 

Зној кисели     4-4/4 

Пеглање  150 ˚С 4/4 

Хем. Чишћење  4-4/4 

Скупљање: 

По дужини до 4% 

По ширини до 3% 

 

комад 96   

25 - Мајице плавотегет 

(54х3, 58х18) 

-кратких рукава 

-В изрез 

-материјал 

Памучно плетиво:Памук 

чешљани мако 

-тежина: 160гр/м² 
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-Постојаност мајице 

Прање:60 С˚  4-4/4 

Зној алкални  4-4/4 

Зној кисели     4-4/4 

Пеглање  150 ˚С 4/4 

Хем. Чишћење  4-4/4 

Скупљање: 

По дужини до 4% 

По ширини до 3% 

 

26 - Мантил радни - боја 

кајсије 

(38х3,  56х2) 

- Кратки рукави 

Материјал: 

-Кепер БО 3/1 

-тежина 240 гр/м² 

-преплетај конца 3/1 

-скупљање на 60 ˚С 

По основи – до 2% 

По потци  -  до 2% 

„не скупља се“ 

-сила при 

кидању:основа/потка100-

50 (daN) 

-постојаности: оцене: 

На прање 60 ˚С-4/4-5/4 

На хем чишћење 4/4-5/4 

На зној –пм 8 – 4/4-5/4 

На зној -пм 9,5 -4/4-5/4 

на светлост  5 

комад 5   

27 - Мантил радни -роза 

(36х2, 38х2,  40х2) 

- Кратки рукави 

Материјал: 

-Кепер БО 3/1 

-тежина 240 гр/м² 

-преплетај конца 3/1 

-скупљање на 60 ˚С 

По основи – до 2% 

По потци  -  до 2% 

„не скупља се“ 

-сила при 

кидању:основа/потка100-

50 (daN) 

-постојаности: оцене: 
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На прање 60 ˚С-4/4-5/4 

На хем чишћење 4/4-5/4 

На зној –пм 8 – 4/4-5/4 

На зној -пм 9,5 -4/4-5/4 

на светлост  5 

28 - Мантил радни – беле 

боје  

(42х2, 44х3) 

- Кратки рукави 

Материјал: 

-Кепер БО 3/1 

-тежина 240 гр/м² 

-преплетај конца 3/1 

-скупљање на 60 ˚С 

По основи – до 2% 

По потци  -  до 2% 

„не скупља се“ 

-сила при 

кидању:основа/потка100-

50 (daN) 

-постојаности: оцене: 

На прање 60 ˚С-4/4-5/4 

На хем чишћење 4/4-5/4 

На зној –пм 8 – 4/4-5/4 

На зној -пм 9,5 -4/4-5/4 

на светлост  5 
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29 - Мантил радни - плави 

(48х1) 

- Кратки рукави 

Материјал: 

-Кепер БО 3/1 

-тежина 240 гр/м² 

-преплетај конца 3/1 

-скупљање на 60 ˚С 

По основи – до 2% 

По потци  -  до 2% 

„не скупља се“ 

-сила при 

кидању:основа/потка100-

50 (daN) 

-постојаности: оцене: 

На прање 60 ˚С-4/4-5/4 

На хем чишћење 4/4-5/4 

На зној –пм 8 – 4/4-5/4 

На зној -пм 9,5 -4/4-5/4 

на светлост  5 

комад 1   



30 - Блузе радне- бордо са 

паспулом 

(38х2, 42х2,44х4) 

- Кратки рукави 

Материјал: 

-Кепер БО 3/1 

-тежина 240 гр/м² 

-преплетај конца 3/1 

-скупљање на 60 ˚С 

По основи – до 2% 

По потци  -  до 2% 

„не скупља се“ 

-сила при 

кидању:основа/потка100-

50 (daN) 

-постојаности: оцене: 

На прање 60 ˚С-4/4-5/4 

На хем чишћење 4/4-5/4 

На зној –пм 8 – 4/4-5/4 

На зној -пм 9,5 -4/4-5/4 

на светлост  5 

комад 8   

31 - Блузе радне- роза 

(40х2) 

- Кратки рукави 

Материјал: 

-Кепер БО 3/1 

-тежина 240 гр/м² 

-преплетај конца 3/1 

-скупљање на 60 ˚С 

По основи – до 2% 

По потци  -  до 2% 

„не скупља се“ 

-сила при 

кидању:основа/потка100-

50 (daN) 

-постојаности: оцене: 

На прање 60 ˚С-4/4-5/4 

На хем чишћење 4/4-5/4 

На зној –пм 8 – 4/4-5/4 

На зној -пм 9,5 -4/4-5/4 

на светлост 5  

комад 2   

32 - Блузе радне- беле са 

паспулом 

    (38х2) 

- Кратки рукави 

Материјал: 
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-Кепер БО 3/1 

-тежина 240 гр/м² 

-преплетај конца 3/1 

-скупљање на 60 ˚С 

По основи – до 2% 

По потци  -  до 2% 

„не скупља се“ 

-сила при 

кидању:основа/потка100-

50 (daN) 

-постојаности: оцене: 

На прање 60 ˚С-4/4-5/4 

На хем чишћење 4/4-5/4 

На зној –пм 8 – 4/4-5/4 

На зној -пм 9,5 -4/4-5/4 

на светлост  5 

33 - Поло мајице светло 

плаве са крагном 

(50х3,56х15,58х9) 

- Кратки рукави 

-материјал : 

Памучно плетиво-пике 

-сировински састав: памук 

чешљани 100% 

-тежина 180гр/м² 

-крагна штрикана 

комад 27   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А     

 ПДВ     

 УКУПНО СА ПДВ-ом     

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и 

задатим карактеристикама. 

Понуђач, уколико је  произвођач, дужан је да достави  извештај акредитоване 

лабораторије за испитивање и конторлу квалитета производа, а у случају да исти 

није произвођач мора доставити уговор произвођача са акредитованом 

лабораторијом за испитивање и контролу квалитета производа. 

Понуђачи су у обавези да пре подношења понуде изврше непосредан увид у 

погледу боје  и карактеристика материјала као и модела радне одеће и да 

приликом достављања понуда уз понуду доставе и узорак материјала за сваку 

ставку и боју предвиђену техничком спецификацијом,  с тим да су пре 

обиласка дужни да се јаве  мр Милану Бакићу, службенику за јавне набавке на 

број телефона 062 783 006. 

 

          Место и датум:                                                            Понуђач: 

______________________                                        ______________________ 

 

М.П 


