
 

 

 
 

Број: ЈН 70/14/ЈНМВ 

Датум: 23.12.2014.  

 

       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 материјала за кројачице за потребе  Геронтолошког центра из 

Суботице 

70/14/ЈНМВ 

 

Дана 17.12.2014. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца 

позив за прикупљање понуда и конкурсну документацију у  поступку јавне набавке 

ле вредности, за јавну набавку број 70/14/ЈНМВ, у којој Наручилац врши измену на 

следећи начин: 

                                                             I 

 

КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН   70/14/ЈНМВ мења се следеће 

поглавље: 

I I I - ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ- стр. 6 и 7 конкурсне документације 

Измењени обрасци налазе се у прилогу ове измене. 

 

                                                         I I 

Нови рок за достављање понуда је 29.12.2014. године до 10,00 часова. 

Јавно отварање понуда  је 29.12.2014. године у 10,30 часова. 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

 

 



III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИ 

 

ТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

Предмет јавне набавке су добра - Набавка материјала за кројачице за 

потребе Геронтолошког центра из Суботице, у поступку јавне набавке мале 

вредности 70/14/ЈНМВ. 

 

Редни 

број 
Назив 

Јединиц

а мере 

Количи

на 

Цена по 

јединици 

мере (без 

ПДВ-а) 

Вредност 

без ПДВ-а 

1 - Муслин за ешарпе –  

- Производ: тканина 

- сировински састав:  

     пес 100%, 

текстуриран 

 

метар 100   

2 - Сатен платно  –  

- Производ: тканина 

- сировински састав:  

    пес 100%, 

 -  тежина 150 гр//м² 

 

метар 50   

3 - Сирово  платно  –  

- Производ: тканина 

- сировински састав: 

памук 100%, 

- Ширина тканине: 160,00 

цм 

- Тежина 140 гр/м² 

 

метар 100   

4 Кепер трака ширина 

1цм 

- сировински састав: 

памук 100%, 

- ширина : 10 мм 

 

метар 1300   

5 Ластиш гума ширине 

2цм 

 

метар 1000   

6 Машински конац за 

шивење –бели калем од 

5000м 

-Нн. 40/2 

-сировински састав: пес 

100% 

комад 100   



7 Машински конац за 

шивење –црни калем од 

5000м 

-Нн. 40/2 

сировински састав:  

дпес 100% 

комад 20   

8 Машински конац за 

шивење –плави калем од 

1000м 

-Нн. 40/2 

-сировински састав: пес 

100% 

комад 50   

9 Машински конац за 

шивење –зелени (киви)  

калем од 1000м 

-Нн. 40/2 

-сировински састав: пес 

100% 

комад 10   

 

 

 

 

 

 

10 Цибзар метални ливени 

-месингани зуб  

-дужина 18-20цм - плави 

koмад 10   

11 Цибзар пластични ливени 

-пластични зуб 

-дужина 18-20цм - црни 

комад 30   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А     

 ПДВ     

 УКУПНО СА ПДВ-ом     

 

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и 

задатим карактеристикама. 

 

          Место и датум:                                                            Понуђач: 

______________________                                        ______________________ 

 

М.П 

 

 
 
 
 
 

 


