
 

 
Број:01-675-4/16-1 

Датум: 13.05.2016.године 

 

ПРВА ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

за  ЈН 27/16 – Инвентар од текстила 

 

           На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон, Наручилац врши измену конкурсне 

документације у јавној набавци мале вредности ЈН 27/16 – Инвентар од текстила 

 

Наручилац је на странама бр. 6,7,18,19,20,21 направио измене у оквиру Поглавља број 

3.- Спецификација, врсте, количине добара, као и Поглавља број 6-Спецификација 

добара са структуром цене и упутством како да се попуни- Инвентар од текстила, и то 

под редним бројевима: 

1.,2.,5.,- да тражена добра буду израђена од памука са карактеристиком мин.180 

гр/м2 +- 5% ,- и прави измену у том погледу и наводи да тражена добра буду са 

мин. 130 гр/м2+- 5%- страна бр. 6 и страна бр.18 

3.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,15.- где је навео да тражена добра буду од турског 

памука, где прави измену у том погледу и наводи да тражена добра буду од 

турског памука или „одговарајуће“. 

Под редним бројем 2. на странама број 6 и 18 Јастучнице 60 x 80- наведено је у 

опису да поседује ластиш- што се мења и брише. 

Под редним бројем 5 на странама бр. 6 и 18- Чаршаф бели 160 * 240 – прави се 

измена у погледу количине. Брише се количина од 500 комада и прави измена, 

односно уписује се количина од 400 комада. 

 

Наведене измене и допуне су обухваћене странама бр. 6 и 7 у оквиру Поглавља 3 и 

на странама 18,19,20,21- у оквиру Поглавља бр.6, што је и наведено у прилогу овог 

документа. 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 27/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        „3. СПЕЦИФИКАЦИЈА, ВРСТЕ, КОЛИЧИНЕ ДОБАРА-   

Инвентар од текстила 

 

Р

б 

Назив 

производа 

Материјал и боја Једини

ца 

 мере 

Количина/ 

јед.мере 

1 Чаршаф са 

ластишом 

200x90x25 

Крем боја, памук 100%, мин.130 гр/м2 

+-5%, ластиш, прање 60˚C 

Ком. 170 

2 Јастучнице 60 

x 80 

Крем боја, памук 100% мин.130 гр/м2+-

5% , прање 60˚C 

ком. 50 

 

 

 

3 

 

 

 

Јастучнице 60 

x 80 

Сатен, 1 цм линије, 210 TC, 100% 

турски памук или „одговарајуће“, 

оптичко бело, 100/80 Warp&Weft 

(51Warp*32Weft), основа и потка, 40 

x40 Компактно чешљано 135 g/m2, 

4/1 Преплетај сатен-ЗЛАТНА ПАСПУЛ 

ТРАКА 

ком. 200 

 

4 

Јастук  50x70 

1000 g/kom Навлака памучна 100 % 

пуњење HALLOV 

fiber 100% 

ком. 260 

5 Чаршаф бели 

160x240  

 

100% памук бели, мин.130 гр/м2+-5%,  

прање на 60˚ 

ком. 400 

 

 

 

6 Чаршаф сингл 

160x240 сатен 

1цм линије ,210 TC,100% турски памук 

или „одговарајуће“, оптичко бело,100/80 

Warp&Weft (51Warp*32Weft)-основа и 

потка 40x40  Компактно чешљано 135 

г/м2 4/1 Преплетај  сатен 

ком. 200 

7 Чаршаф дупли 

220x240 сатен 

1цм линиј , 210ТC,100% турски памук 

или „одговарајуће“, оптичко бело,100/80 

Warp&Weft (51Warp*32Weft)-основа и 

потка 40x40  Компактно чешљано 135 

г/м2 4/1 Преплетај  сатен 

ком. 20 

8 Јорганска 

навлака сингл 

160x200 сатен 

1цм линије, 210ТC, 100% турски памук 

или „одговарајуће“, оптичко бело 

100/80 Warp&Weft (51Warp*32Weft) -  

основа и потка 40 X 40 компактно 

чешњано 135 г/м2 4/1 Преплетај  сатен  

ЗЛАТНА ПАСПУЛ ТРАКА 

ком. 200 

9 Јорганска 

навлака дупла 

220x200 сатен 

1цм линије ,210ТЦ, 100% турски памук 

или „ одговарајуће“, оптичко бело 

100/80 Warp&Weft (51Warp*32Weft) -  

основа и потка  

40x40  Компактно чешљано 135 г/м2 4/1 

Преплетај  сатен  

ЗЛАТНА ПАСПУЛ ТРАКА  

ком. 20 

 

10 

 

Пешкири за 

лице-руке 

250г/ ком, 100% турски памук  

или „ одговарајуће“, 100% максимално 

упијање воде, двоструко шивена ивица, 

ком. 200 



50x90 555 г/м2 

11 Пешкири за 

купање 70x140 

510г/ ком, 100% турски памук или „ 

одговарајуће“, 100% максимално 

упијање воде, двоструко шивена ивица , 

510 г/м2 

ком. 250 

 

12 

 

Пешкири за 

под 50x80 

300г/ ком, 100% турски памук или  

„одговарајуће“, 100% максимално 

упијање воде, двоструко шивена ивица , 

750 г/м2 

ком. 200 

 

 

13 

 

 

Баде мантил 

Оптичко бели, споља waffle дезен, 

унутрашњост фротир, прање на 60 ˚C , 

100% турски памук или„ одговарајуће“, 

210 г/м2, L,XL,XXL 

ком. 50 

 

 

 

14 

 

 

Чаршаф за 

масажни 

wellness кревет 

90x220 песак боја , памук 100%, прање  60˚ C 

ком. 50 

 

15 

 

 

Пешкири 

70x140 wellness 

400г/ ком, 100% турски памук , или „ 

одговарајуће“, 100% максимално 

упијање воде, једноструко шивена 

ивица ,песак боја  510 г/м2 

ком. 50 

 
 

 

Гарантни рок за понуђена добра: 12 месеци. 

У погледу идентификације добара неопходно је да понуђачи доставе декларацију свих 

производа који су предмет набавке како би се утврдили стварни квалитет и састав, као 

и остали елементи наведени спецификацијом. 

 

Поред декларације, неопходно је да понуђачи доставе узорке свих понуђних добара уз 

понуду, како би комисија могла да изврши стручну оцену. 

Узорци добара ће бити враћени понуђачима по извршеној стручној оцени понуда и 

доношењу Одлуке о додели Уговора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА СА СТРУКТУРОМ 

ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА  СЕ ПОПУНИ 

                                          Инвентар од текстила, ЈН 27/16-добра 

Рб Назив 

производа 

Материјал и 

боја 

Јед. 

 

мер

е 

   

Кол.

/ 

јед. 

мер

е 

Једини

чна 

цена 

без 

ПДВ-а 

 

   ПДВ 

Јединичн

а цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Чаршаф 

са 

ластишом 

200x90x25 

Крем боја, 

памук 100%, 

мин.130 гр/м2 

+-5%, ластиш, 

прање 60˚C 

Ком

. 

170      

2 

Јастучниц

е 60 x 80 

Крем боја, 

памук 100% 

мин.130 

гр/м2+-5% , 

прање 60˚C 

ком. 50      

 

 

 

3 

 

 

 

Јастучниц

е 60 x 80 

Сатен, 1 цм 

линије, 210 TC, 

100% турски 

памук или 

„одговарајуће“, 

оптичко бело, 

100/80 

Warp&Weft 

(51Warp*32Wef

t), основа и 

потка, 40 x40 

Компактно 

чешљано 135 

g/m2, 

4/1 Преплетај 

сатен-ЗЛАТНА 

ПАСПУЛ 

ТРАКА 

ком. 200      

 

4 

Јастук  

50x70 

1000 g/kom 

Навлака 

памучна 100 % 

пуњење 

HALLOV 

fiber 100% 

ком. 260      

5 Чаршаф 

бели 

160x240  

 

100% памук 

бели, мин.130 

гр/м2+-5%,  

прање на 60˚ 

ком. 400      



 

 

 

6 

Чаршаф 

сингл 

160x240 

сатен 

1цм линије ,210 

TC,100% 

турски памук 

или 

„одговарајуће“, 

оптичко 

бело,100/80 

Warp&Weft 

(51Warp*32Wef

t)-основа и 

потка 40x40  

Компактно 

чешљано 135 

г/м2 4/1 

Преплетај  

сатен 

ком. 200      

7 Чаршаф 

дупли 

220x240 

сатен 

1цм линиј , 

210ТC,100% 

турски памук 

или 

„одговарајуће“, 

оптичко 

бело,100/80 

Warp&Weft 

(51Warp*32Wef

t)-основа и 

потка 40x40  

Компактно 

чешљано 135 

г/м2 4/1 

Преплетај  

сатен 

ком. 20      

8 Јорганска 

навлака 

сингл 

160x200 

сатен 

1цм линије, 

210ТC, 100% 

турски памук 

или 

„одговарајуће“, 

оптичко бело 

100/80 

Warp&Weft 

(51Warp*32Wef

t) -  основа и 

потка 40 X 40 

компактно 

чешњано 135 

г/м2 4/1 

Преплетај  

сатен  ЗЛАТНА 

ПАСПУЛ 

ТРАКА 

ком. 200      

9 Јорганска 

навлака 

дупла 

220x200 

сатен 

1цм линије 

,210ТЦ, 100% 

турски памук 

или „ 

одговарајуће“, 

оптичко бело 

ком. 20      



100/80 

Warp&Weft 

(51Warp*32Wef

t) -  основа и 

потка  

40x40  

Компактно 

чешљано 135 

г/м2 4/1 

Преплетај  

сатен  

ЗЛАТНА 

ПАСПУЛ 

ТРАКА  

 

10 

 

Пешкири 

за лице-

руке 50x90 

250г/ ком, 

100% турски 

памук  

или „ 

одговарајуће“, 

100% 

максимално 

упијање воде, 

двоструко 

шивена ивица, 

555 г/м2 

ком. 200      

11 Пешкири 

за купање 

70x140 

510г/ ком, 

100% турски 

памук или „ 

одговарајуће“, 

100% 

максимално 

упијање воде, 

двоструко 

шивена ивица , 

510 г/м2 

ком. 250      

 

12 

 

Пешкири 

за под 

50x80 

300г/ ком, 

100% турски 

памук или  

„одговарајуће“, 

100% 

максимално 

упијање воде, 

двоструко 

шивена ивица , 

750 г/м2 

ком. 200      

 

 

13 

 

 

Баде 

мантил 

Оптичко бели, 

споља waffle 

дезен, 

унутрашњост 

фротир, прање 

на 60 ˚C , 100% 

турски памук 

или„ 

одговарајуће“, 

210 г/м2, 

ком. 50      



L,XL,XXL 

 

14 

 

 

Чаршаф за 

масажни 

wellness 

кревет 

90x220 

песак боја , 

памук 100%, 

прање  60˚ C 

ком. 50      

 

15 

 

 

Пешкири 

70x140 

wellness 

400г/ ком, 

100% турски 

памук , или „ 

одговарајуће“, 

100% 

максимално 

упијање воде, 

једноструко 

шивена ивица 

,песак боја  510 

г/м2 

ком. 50      

  

           УКУПНО: 

     

 

Укупно без ПДВ-а 

____________________ 

                                                                                        ПДВ  

                                                                         ______________________ 

Укупно са ПДВ-ом 

_______________________ 

 
 
                                           М.П.                                    Име  и презиме овлашћеног лица 

________________________________ 

Потпис овлашћеног лица 

________________________________ 

 

 

Напомена: Непопуњавање неке од позиција из понуде подразумева 

недостатaк конкретне понуде и иста ће бити одбијена. 

 

 

Упутство за попуњавање спецификације са структуром цене : 

Понуђач је дужан да у колону 6 упише јединичну цену (по комаду) без пдв-а, у 

колону 7- ПДВ, у колону 8 јединичну цену (по комаду) са пдв-ом, у колону 9 

резултат добијен множењем вредности цене без пдв-а (колона 6) и колоне 5 

(количине), а у колону 10 резултат добијен множењем вредности цене са пдв-

ом (колона 8) и колоне 5 (количине). 

 
                                                                                   


