
 

 

 

 

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку мале вредности – резервисана јавна набавка бр. 41/2015 
 
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – 
резервисана јавна набавка бр. 17/2017 – Набавка униформи и радних одела за потребе 
Специјалне болнице за рехабилитацију 
 
На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности – резервисана јавна 
набавка, Наручилац чини следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку мале вредности – резервисана јавна набавка бр. 17/2017 – Набавка 
униформи и радних одела за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију  

1) у делу који се односи на техничке карактеристике и образац понуде мења се 
број комада радних одела, тако што уместо 31 комад треба да стоји 30 комада 
радних одела: 
 

Наручилац захтева да предмет јавне набавке буде следећих карактеристика: 
Назив  Комад

а боја Величин
а 

Сировински 
састав Тежина Одржавање 

материјала 

Мантил  (мушки и женски) 2 бела од 44-50 60% памук и 
40% полиестер 

170гр/м2 и 
више 

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 

Панталоне  за лекаре (Мушке и 
женске) 14 бела од 38-50 60% памук и 

40% полиестер 
170гр/м2 и 

више 

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 

Блузе са руском крагном  за 
лекаре (мушке и женске) 17 бела од 38-50 60% памук и 

40% полиестер 
170гр/м2 и 

више 

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 

Сукња за лекаре и мед. сестре 12 бела од 40-46 60% памук и 
40% полиестер 

170гр/м2 и 
више 

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 

Панталоне –  мед. сестре 
(женске) 36 бела од 38-60 60% памук и 

40% полиестер 
170гр/м2 и 

више 

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 

Панталоне – мед.техничари 
(мушке) 6 бела од 50-54 60% памук и 

40% полиестер 
170гр/м2 и 

више 

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 

Блузе са реверима –мушка 6 бела Од 50-54 60% памук и 
40% полиестер 

170гр/м2 и 
више 

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 

Блузе са руском крагном   
женска 36 бела Од 40-58 60% памук и 

40% полиестер 
170гр/м2 и 

више 
Прање на 600, 
скупљање 2% 



 

Блуза женска дуги рукав 2 бела 42 60% памук и 
40% полиестер 

170гр/м2 и 
више 

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 

Блузе са реверима женска и 
мушка са тегет паспулом – 
кратак рукав 

28 бела Од 36-46 60% памук и 
40% полиестер 

170гр/м2 и 
више 

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 

Блузе са реверима женска и 
мушка са тегет паспулом – дуг 
рукав 

63 бела Од 36-46 60% памук и 
40% полиестер 

170гр/м2 и 
више 

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 

Панталоне женске 65 тегет Од 38-50 60% памук и 
40% полиестер 

170гр/м2 и 
више 

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 

Панталоне мушке 28 тегет Од 48-58 60% памук и 
40% полиестер 

170гр/м2 и 
више 

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 

Панталоне женске  26 браон Од 38-44 60% памук и 
40% полиестер 

170гр/м2 и 
више 

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 

Панталоне мушке  14 браон Од 44-54 60% памук и 
40% полиестер 

170гр/м2 и 
више 

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 

Блуза женска Wellness 57 Црвена боја Од 38-52 60% памук и 
40% полиестер 170гр/м2                                                                                                                                                                    

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 

Блуза мушка, Wellnes 31 Црвена боја Од 48-56 60% памук и 
40% полиестер 170гр/м2                                                                                                                                                                    

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 

Туник (Блуза), женска  -
спремачице 25 боја сива Од 38-56 60% памук и 

40% полиестер 
170гр/м2 и 

више 

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 

Панталоне женске -спремачице 25 боја бордо Од 38-56 60% памук и 
40% полиестер 

170гр/м2 и 
више 

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 

Панталоне женске –радници у 
вешерају 8 Сива боја Од 42-50 60% памук и 

40% полиестер 
170гр/м2 и 

више 

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 

Туник (Блуза), женска  -
радници у вешрају 8 Бела боја 42-50 60% памук и 

40% полиестер 
170гр/м2 и 

више 

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 

Блуза женска, руска крагна 
Кратак рукав 7 боја лаванде Од 36-46 60% памук и 

40% полиестер 
170гр/м2 и 

више 

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 

Радне мајице са крагницом 400 Бела и беж 
боја 

S, M, L, 
XL    

Радне мајице са крагницом 22 Сива боја XL I 
XXL    

Радно одело 30 Тегет-плаво Од 36-46 60% памук и 
40% полиестер 

170гр/м2 и 
више 

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 

Радне ципеле 34 Црна Од 40-46    

Заштитне рукавице 5   Говеђа коза, 
ојачање на длану   

Мантил 4 тегет Од 54-58 60% памук и 
40% полиестер 

170гр/м2 и 
више 

Прање на 600 

степени, 
скупљање 2% 



 

Образац бр. 3 
На основу позива за достављање понуда за резервисану јавну набавку мале вредности 
добара бр. 17/2017 – Набавка униформи и радних одела по спецификацији Наручиоца, 
достављамо вам следећу: 
 

                                                 
ПОНУДУ број________ 
За униформе и радна одела 

 
а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем 

(заокржити одговарајуће) 
 

Опис позиције Јед. 
мере Количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВом 

I. Лекари       
1. Мантил  

(мушки и женски) ком. 2     

2. Панталоне  
 (Мушке и женске) ком. 14     

3. Блузе са руском крагном  
(мушке и женске) ком. 17     

4. Сукња ком. 3     
II. Сестре и техничари       
1. Панталоне  (Мушке и 

женске) ком. 42     

2. Блузе са руском крагном 
–женска ком. 36     

3. Блузе са реверима мушка ком. 6     
4. Блуза женска дуги рукав ком. 2     
5. Сукња бела ком. 9     
III. Терапеути       
1. Блуза женска и мушка са 

реверима са тегет 
паспулом – кратак рукав 

ком. 28 
    

2. Блуза мушка и женска са 
реверима са тегет 
паспулом- дуг рукав 

ком 63 
    

3. Панталоне, мушке тегет ком 28     
4. Панталоне женске, тегет ком 65     
5. Панталоне женске браон ком 26     
6. Панталоне мушке браон ком 14     
IV. Wellness       
1. Блузе, женске црвене боје ком. 57     
2. Блузе, мушке црвене боје ком 31     
V. Немедицински радници       
1. Туник (Блуза), женска - 

за спремачице, сива боја ком 25     

2. Панталоне женске -за 
спремачице, бордо боја 

ком 25     

3. Туник (Блуза), женска – ком 8     



 

 
 

1. Рок испоруке је _________ (не дуже од 15 календарских дана од дана ступања на правну 
снагу уговора). 

2. За извршење јавне набавке ангажујемо ____ (__________) подизвођача (уписати број 
подизвођача).                                                                       словима             

3. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом. 
4. Важност понуде износи ____  (словима: _____________________)  дана од дана отварања 

понуда (не краћи од 60 дана).  
5. Начин плаћања: без аванса, по испоруци уроку од _____ дана (не мање од 30 дана) – 

описати: _____________________________________________  
 

Напомена:  
 Копирати у потребном броју примерака  
 Обрасце је потребно попунити са подацима који у њима захтевани.  
 Потребно је попунити све артикле из понуде, у супротном понуда ће бити неприхватљива. 
 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом 
оверити образац понуде.  

 
Датум:    _______________               ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 
                                                              M.П                 _____________________________________ 

 
ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

              ____________________________________ 
 
У Бањи Ковиљачи,  
Комисија за јавне набавке 
дана  18.04.2017. године 

радници у вешерају, бела 
боја 

4. Панталоне женске -за  
радници у вешерају, сива 
боја 

ком 
8 

    

5. Блуза женска са руском 
крагном,  боја лаванде 

ком 7     

V. Техничка служба       
1. Радна одела, тегет-плаво Ком. 30     
2. Радне ципеле Ком.  31     
3. Мантили Ком. 4     
4. Заштитне рукавице ком. 5     

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а       
ПДВ       

УКУПНО СА ПДВ-ом       



 

 

 

 

 
Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за 
резервисану  јавну набавку мале вредности добара бр. 17/20176 
 
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за резервисану јавну набавку мале 
вредности добара бр. 17/2017  - Набавка униформи и радних одела за потребе Специјалне 
болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 
На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 
образоване за спровођење поступака резервисане јавне набавке мале вредности добара, 
Наручилац чини следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку мале вредности добара, број 17/2017 – Набавка униформи и радних одела 
за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 

1) у делу који се односи на образац понуде, Наручилац је пропустио да упише 
количине добара за радне мајице са крагницом, чиме врши измену обрасца број 
3 и сада гласи: 
 



 

Образац бр. 3 
 
На основу позива за достављање понуда за резервисану јавну набавку мале вредности 
добара бр. 17/2017 – Набавка униформи и радних одела по спецификацији Наручиоца, 
достављамо вам следећу: 

                                                 
ПОНУДУ број________ 
За униформе и радна одела 

 
а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем 

(заокржити одговарајуће) 
 

Опис позиције Јед. 
мере Количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВом 

I. Лекари       
1. Мантил  

(мушки и женски) ком. 2     

2. Панталоне  
 (Мушке и женске) ком. 14     

3. Блузе са руском крагном  
(мушке и женске) ком. 17     

4. Сукња ком. 3     
II. Сестре и техничари       
1. Панталоне  (Мушке и 

женске) ком. 42     

2. Блузе са руском крагном –
женска ком. 36     

3. Блузе са реверима мушка ком. 6     
4. Блуза женска дуги рукав ком. 2     
5. Сукња бела ком. 9     
III. Терапеути       
1. Блуза женска и мушка са 

реверима са тегет 
паспулом – кратак рукав 

ком. 28 
    

2. Блуза мушка и женска са 
реверима са тегет 
паспулом- дуг рукав 

ком 63 
    

3. Панталоне, мушке тегет ком 28     
4. Панталоне женске, тегет ком 65     
5. Панталоне женске браон ком 26     
6. Панталоне мушке браон ком 14     
IV. Wellness       
1. Блузе, женске црвене боје ком. 57     
2. Блузе, мушке црвене боје ком 31     
V. Немедицински радници       
1. Туник (Блуза), женска - за 

спремачице, сива боја ком 25     

2. Панталоне женске -за 
спремачице, бордо боја 

ком 25     



 

 
1. Рок испоруке је _________ (не дуже од 15 календарских дана од дана ступања на правну 

снагу уговора). 
2. За извршење јавне набавке ангажујемо ____ (__________) подизвођача (уписати број 

подизвођача).                                                                       словима             
3. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом. 
4. Важност понуде износи ____  (словима: _____________________)  дана од дана отварања 

понуда (не краћи од 60 дана).  
5. Начин плаћања: без аванса, по испоруци уроку од _____ дана (не мање од 30 дана) – 

описати: _____________________________________________  
 

Напомена:  
 Копирати у потребном броју примерака  
 Обрасце је потребно попунити са подацима који у њима захтевани.  
 Потребно је попунити све артикле из понуде, у супротном понуда ће бити неприхватљива. 
 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом 
оверити образац понуде.  

 
Датум:    _______________               ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 
                                                              M.П                 _____________________________________ 

 
ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

              ____________________________________ 
 
У Бањи Ковиљачи,  
Комисија за јавне набавке 
дана  24.04.2017. године 

3. Туник (Блуза), женска – 
радници у вешерају, бела 
боја 

ком 
8 

    

4. Панталоне женске -за  
радници у вешерају, сива 
боја 

ком 
8 

    

5. Блуза женска са руском 
крагном,  боја лаванде 

ком 7     

V.Maјице       
1. Радна мајица са 
крагницом, боја бела и беж ком 400 

    

2. Радна мајица са 
крагницом, сиве боје ком 22 

    

VI. Техничка служба       
1. Радна одела, тегет-плаво Ком. 30     
2. Радне ципеле Ком.  34     
3. Мантили Ком. 4     
4. Заштитне рукавице ком. 5     

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а       
ПДВ       

УКУПНО СА ПДВ-ом       
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