
 

 

 
Број: ЈН 44/15/ЈНМВ 

Датум: 15.10.2015.  

 

       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: 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ ДОБАРА  

Набавка папуча за запослене Геронтолошког центра  

44/15/ЈНМВ 

 

Дана 14.10.2015. 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 44/15/ЈНМВ, у којој Наручилац врши измену 

на следећи начин: 

                                                             I 

 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 41/15/ЈНМВ мењају се следећа 

поглавља: 

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

конкурсне документације 

Измењени обрасци налазе се у прилогу ове измене. 

 

 

                                                         I I 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

 
 
 
 



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

Предмет јавне набавке су добра - Набавка папуча за запослене Геронтолошког 
центра у поступку јавне набавке мале вредности 44/15/ЈНМВ. 
 

Редни 
број 

Назив 
Јединиц
а мере 

Количин
а 

Цена по 
јединици 
мере (без 

ПДВ-а) 

Вредност 
без ПДВ-а 

1 Карактеристике папуча: 
-боја бела 
-ђон од полиуретана који 
трпи мин. 150.000 савијања 
-лице папуче од коже (говеђи 
шпал бокс), рупичасто са 
подесивим каишем 
-табаница (говеђи цепаник) 
-папуче треба да садрже 
посебан уложак („или 
одговарајуће ТЕРАПУНТО“), 
дебљине мин 6мм, сачињен 
од меморијске пене 

 
 
 
 
 
 

   

2 Папуче број 36 пар 19   

3 Папуче број 37 пар 28   

4 Папуче број 38 пар 66   

5 Папуче број 39 пар 65   

6 Папуче број 40 пар 31   

7   Папуче број 41 пар 17   

8   Папуче број 42 пар 8   

9   Папуче број 43 пар 3   

10   Папуче број 44 пар 4   

11   Папуче број 45 пар 3   

12   Папуче број 46 пар 1   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А     

 ПДВ     

 УКУПНО СА ПДВ-ом     

 
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и задатим 
карактеристикама. Приликом подношења понуде понуђач је обавезан да уз понуду достави 
и узорак понуђених папуча у најмањем оригиналном произвођачком паковању. 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.  
 
 
          Место и датум:                                                            Понуђач: 
______________________                                        ______________________ 

М.П. 
 
 
 


