
 

 

 
Број: ЈН 40/16/ЈНМВ 

Датум: 31.10.2016.  

 

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

Србије бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 

 

VI  ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ ДОБАРА  

Набавка радне одеће и обуће, по партијама  

40/16/ЈНМВ 

 

Дана 21.10.2016. године  постављен је на Портал јавних набавки и сајт наручиоца 

позив за достављање понуда и конкурсна документација у  поступку јавне набавке 

мале вредности, за јавну набавку број 40/16/ЈНМВ- Набавка радне одеће и обуће, 

по партијама , у којој Наручилац врши измену на следећи начин: 

 

                                                             I 

 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 40/16/ЈНМВ мењају се следећа 

поглавља: 

III – Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара  стр.6-19 

конкурсне документације 

Измењени обрасци налазе се у прилогу ове измене. 

 

                                                         I I 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

                                                         III 

 
Нови рок за достављање понуда  је:  09.11.2016. године до 10,00 часова. 
Јавно отварање понуда  је 09.11.2016. године у 10,30 часова. 
 
 
 



 

 

 
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

 
Предмет јавне набавке су добра - Набавка радне одеће и обуће, по партијама у 

поступку јавне набавке мале вредности 40/16/ЈНМВ. 
 
Партија 1.-Радна одећа 
 

Редни 
број 

Назив 
Јединиц
а мере 

Количин
а 

Цена по 
јединици 
мере (без 

ПДВ-а) 

Вредност 
без ПДВ-а 

1 - Панталоне бордо-
женске панталоне са 
два џепа без 
рајфешлуса, са 
растегљивом гумом  у 
појасу, комотне и лаке 
за пресвлачење и 
одржавање  
Величина: 

 ( XL – комада 10,XXL – 
комада 3, L- комада 13, S- 
комада 4, M- комада 8, XXXL- 
комада 2, XXXXL- комада 1) 
  -Материјал: Тканина, кепер 
3/1 

-Сировински састав:  100% 
памук 
- густина: 240 гр 
-Скупљање по дужини 2% 
-Скупљање по ширини 1,5% 
-Поступак одржавања на 60С 
  

комад 
 
 
 
 
 
 

41 
 
 
 
 
 
 
 

  

2 - Панталоне тегет плаве-
женске панталоне са 
два џепа без 
рајфешлуса, са 
растегљивом гумом  у 
појасу, комотне и лаке 
за пресвлачење и 
одржавање  
Величина: 

 (XXL – комада 1, L- комада 1, 
S- комада 2, M- комада 3, 
XXXL- комада 1, XXXXL- 
комада 1) 
  -Материјал: Тканина, кепер 
3/1 

-Сировински састав:  100% 
памук 
- густина: 240 гр 
-Скупљање по дужини 2% 

комад 9   



-Скупљање по ширини 1,5% 
-Поступак одржавања на 60С 
 

3 -  Панталоне тегет плаве-
мушке панталоне са 
чичком у шлицу, са 
растегљивом гумом  и 
свеобухватним канапом 
у појасу. 
Величина: 

 (број 56-комада 2) 
  -Материјал: Тканина, кепер 
3/1 

-Сировински састав:  - 65% 
полиестер 
- 35% памук 
- густина: 240 гр 
-Скупљање по дужини 2% 
-Скупљање по ширини 1,5% 
-Поступак одржавања на 60С 
 

комад 2   

4 - Панталоне жуте-женске 
панталоне са два џепа 
без рајфешлуса, са 
растегљивом гумом  у 
појасу, комотне и лаке 
за пресвлачење и 
одржавање  
Величина: 

 (XL – комада 3, L- комада 1, 
S- комада 1, M- комада 3,  
XXXXXL- комада 1) 
  -Материјал: Тканина, кепер 
3/1 

-Сировински састав:  100% 
памук 
- густина: 240 гр 
-Скупљање по дужини 2% 
-Скупљање по ширини 1,5% 
-Поступак одржавања на 60С 
  

комад 9   

5 - Панталоне зелене-
женске панталоне са 
два џепа без 
рајфешлуса, са 
растегљивом гумом  у 
појасу, комотне и лаке 
за пресвлачење и 
одржавање  
Величина: 

 (XL – комада 4, L- комада 13, 
S- комада 6, M- комада 14,  
XXL- комада 2, XXXL- комада 
1, XXXXL- комада 1) 
  -Материјал: Тканина, кепер 
3/1 

комад 41   



-Сировински састав:  100% 
памук 
- густина: 240 гр 
-Скупљање по дужини 2% 
-Скупљање по ширини 1,5% 
-Поступак одржавања на 60С 
 

6 - Панталоне светло 
плаве-женске панталоне 
са два џепа без 
рајфешлуса, са 
растегљивом гумом  у 
појасу, комотне и лаке 
за пресвлачење и 
одржавање  
Величина: 

 (XL – комада 7, L- комада 9, 
S- комада 7, M- комада 8,  
XXL- комада 10, XXXL- комада 
1, XXXXXL- комада 1) 
  -Материјал: Тканина, кепер 
3/1 

-Сировински састав:  100% 
памук 
- густина: 240 гр 
-Скупљање по дужини 2% 
-Скупљање по ширини 1,5% 
-Поступак одржавања на 60С 
  

комад 43   

7 - Панталоне беле-женске 
панталоне са два џепа 
без рајфешлуса, са 
растегљивом гумом  у 
појасу, комотне и лаке 
за пресвлачење и 
одржавање  
Величина: 

 (XL – комада 17, L- комада 15, 
S- комада 3, M- комада 7,  
XXL- комада 7, XXXL- комада 
2, продужене- комада 1) 
  -Материјал: Тканина, кепер 
3/1 

-Сировински састав:  100% 
памук 
- густина: 240 гр 
-Скупљање по дужини 2% 
-Скупљање по ширини 1,5% 
-Поступак одржавања на 90С 

 

комад 52   

8 - Панталоне беле-мушке 
панталоне са чичком у 
шлицу, са растегљивом 
гумом  и свеобухватним 
канапом у појасу. 
Величина: 

комад 5   



 (XL – комада 1, L- комада 3,  
M- комада 1) 
   -Материјал: Тканина, кепер 
3/1 

-Сировински састав:  - 65% 
полиестер 
- 35% памук 
- густина: 240 гр 
-Скупљање по дужини 2% 
-Скупљање по ширини 1,5% 
-Поступак одржавања на 60С 

 

9 - Панталоне светло 
зелене-женске 
панталоне са два џепа 
без рајфешлуса, са 
растегљивом гумом  у 
појасу, комотне и лаке 
за пресвлачење и 
одржавање  
Величина: 

 (XL – комада 5, L- комада 6, 
S- комада 3, M- комада 3,  
XXL- комада 2) 
  -Материјал: Тканина, кепер 
3/1 

-Сировински састав:   
100% памук 
- густина: 240 гр 
-Скупљање по дужини 2% 
-Скупљање по ширини 1,5% 
-Поступак одржавања на 60С 
  

Комад 
 
 
 

19 
 
 

  

10 - Панталоне светло лила 
боја -женске панталоне 
са два џепа без 
рајфешлуса, са 
растегљивом гумом  у 
појасу, комотне и лаке 
за пресвлачење и 
одржавање  
Величина: 

 ( L- комада 1,  M- комада 1) 
  -Материјал: Тканина, кепер 
3/1 

-Сировински састав:   
- 100% памук 
- густина: 240 гр 
-Скупљање по дужини 2% 
-Скупљање по ширини 1,5% 
-Поступак одржавања на 60С 

 

комад 2   

11 -Сукња бела 
Величина:54 

   -Материјал:  кепер БО 3/1 
-Сировински састав: 

комад 1   



- 100%  памук 
- тежина: 240 гр/м² 
-преплетај конца 3/1 
-Скупљање по дужини 2% 
-Скупљање по ширини 2% 
-Поступак одржавања на 60С 

 

12 -Сукња бордо 
Величина: 

-( L- комада 1,  XXXL- комада 
1, број 52-комада 1) 
 
   -Материјал:  кепер БО 3/1 

-Сировински састав: 
- 100%  памук 
- тежина: 240 гр/м² 
-преплетај конца 3/1 
-Скупљање по дужини 2% 
-Скупљање по ширини 2% 
-Поступак одржавања на 60С 

 

комад 3   

13 -Сукња плава 
Величина: 

-(  XXXXL- комада 2) 
Материјал:  кепер БО 3/1 

-Сировински састав:  
-100% памук  
- тежина: 240 гр/м² 
-преплетај конца 3/1 
-Скупљање по дужини 2% 
-Скупљање по ширини 2% 
-Поступак одржавања на 60С 

  

комада 2   

14 -Сукња жута 
Величина: 

-(  L- комада 1) 
Материјал:  кепер БО 3/1 

-Сировински састав:   
-100% памук 
- тежина: 240 гр/м² 
-преплетај конца 3/1 
-Скупљање по дужини 2% 
-Скупљање по ширини 2% 
-Поступак одржавања на 60С 

  

комад 1   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А     

 ПДВ     

 УКУПНО СА ПДВ-ом     

 
Понуђач,је дужан  да достави  1 (један) узорак тканине, испитан и пломбиран од овлашћене 
контролне куће. Понуђач, је дужан  да достави  извештај акредитоване лабораторије за 
испитивање и конторлу квалитета производа. 
 
 
 
 



Поред горе наведеног Понуђачи су у обавези да приликом, достављања понуда уз 
понуду доставе и узорак материјала за сваку ставку и боју предвиђену техничком 
спецификацијом (Узорак мора бити величине  најмање 10х10цм.   
 
Узорци се достављају истовремено са понудом и они ће наручиоцу служити да у току 
извршења уговора може да изврши контролу да ли су добра која се испоручују 
идентични са онима која су дата у понуди изабраног понуђача.  
У случају сумње наручилац може да захтева доказ о аутентичности узорака. 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу и упоређивању понуда, а може да врши иконтролу (увид) код понуђача 
односно његовог подизвођача. 
 
 
          Место и датум:                                                            Понуђач: 
______________________                                        ______________________ 
 

М.П 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Партија 2.-Радна обућа 
 

Редни 
број 

Назив 
Јединиц
а мере 

Количин
а 

Цена по 
јединици 
мере (без 

ПДВ-а) 

Вредност 
без ПДВ-а 

1 ПАПУЧЕ-  
-Модна кломпа израђена од 
пенасте полиуретанске масе, 
мора имати додатак против 
проклизавања. 
 -Минимално проклизавање на 
керамичком поду петног дела 
ка напред је 0,40 а предњег 
дела ка напред 0,55. 
Отпорност проклизавања на 
челични под са глицеролом 
0,20 пете према напред а 
клизање предњег дела је 
0,25мм коефицијент трења. 
-Висина ђона је 3цм у петном 
делу. Ђон треба да садржи 
мекани уложак који је уливен у 
ђон између велуризиране 
табанице  која је исто 
наливена на ђон. 
-Лице од перфориране коже 
са рупицама. Лице мора да 
садржи металну шналу, а кроз 
металну шналу треба да 
пролази каиш у својству 
регулације ширине предњег 
дела риса. Лице мора бити 
залепљено за ђон и додатно 
прошивено кроз цео обод 
ђона.  
-  Боја лица бела, боја 
каиша.бела, боја ђона крем. 
Боја табанице крем. 

 
Величина: 

пар 
 
 
 
 
 

273   

 Папуче број 36- 17 пари пар    

 Папуче број 37- 31 пар пар    

 Папуче број 38- 68 пари пар    

 Папуче број 39- 70 пари пар    

 Папуче број 40- 45 пари пар    

   Папуче број 41- 22 пара пар    

   Папуче број 42-  8 пари пар    

   Папуче број 43-  3 пара пар    

   Папуче број 44-  4 пара пар    

   Папуче број 45-  3 пара пар    

   Папуче број 46-  2 пара пар    

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А     

 ПДВ     

 УКУПНО СА ПДВ-ом     



 
 Приликом подношења понуде понуђач је обавезан да уз понуду достави и узорак 
понуђених папуча ( 1 пар). Узорак је потребно упаковати у картонску кутију, затворити је и 
на њој написати назив и адресу понуђача. Узорци се достављају истовремено са понудом и 
они ће наручиоцу служити да у току извршења уговора може да изврши контролу да ли су 
добра која се испоручују идентични са онима која су дата у понуди изабраног понуђача.  
Понуђач, је дужан  да достави  извештај акредитоване лабораторије за испитивање и 
конторлу квалитета производа. 
У случају сумње наручилац може да захтева доказ о аутентичности узорака. 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу и упоређивању понуда, а може да врши иконтролу (увид) код понуђача 
односно његовог подизвођача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Место и датум:                                                            Понуђач: 
______________________                                        ______________________ 
 

М.П 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


