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У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРOJ 28055/1-1-21 

набавка радне и заштитне опреме обликована у 2 (две) партије, партија 1.1.50.1 – Радна и 

заштитна одећа, обућа и опрема (ЈН број 28055/1-1-21) 

 

обавештава сва заинтересова лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације 

 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 2 

 

1. У делу конкурсне документације – VI - Модел уговора, на страни 52/63-1, мења се Члан 13. 

став 1 тако да после извршене измене гласи: 

„Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју уговорних страна и достављања средства 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла и важи 2 (две) године дана од дана ступања на 

снагу, односно до утрошка средстава опредељених за те намене а највише до износа процењене 

вредности за ту набавку, наведене у Плану набавки Наручиоца и у Одлуци о покретању поступка 

предметне јавне набавке.„ 

Предметна набавка је предвиђена као двогодишња Планом набавки Наручиоца. 

 

2. У делу конкурсне документације – II - Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок испоруке, место испоруке и сл. за позицију 4. Одело радно зимско, на страни  8/63-

1 мења се 2. пасус, тако да после извршене измене гласи: 

„Блуза и панталоне су постављени штепаним улошком пуњеним синтетичким пунилом - кофлином. 

Уложак је за блузу и панталоне фиксиран дугмадима. Блуза је равног кроја, дужине до бокова, са 

класичном обореном крагном. Преко рајсфершлуса је нашивена преклопна лајсна која је  за лице блузе  

причвршћена са три метална дрикера. У доњем делу блузе нашивен је појас у који је, са обе бочне 

стране, убачен ластиш. На обе прсне стране блузе нашивени  су џепови са патнама које се затварају 

једним металним дрикером. У доњем делу блузе, са обе стране, налазе се косо усечени џепови са 

нашивеним џеп лајснама. „ 
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3. У делу конкурсне документације – II - Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок испоруке, место испоруке и сл. за позицију 26. Рукавице тип морнар, на страни 

18/63-1, мења се 1. пасус, тако да после извршене измене гласи: 

 

„Израђене у складу са  СРПС ЕН 388 ниво заштите минимум 4344 или одговарајуће. Комбиноване 

рукавице са пет прстију, типа морнар, од говеђег шпалта и памучне тканине. Додатно су ојачане, са 

доње стране рукавице на длану, кажипрсту и палцу, као и са горње стране на кажипрсту. Имају круту 

манжетну, дужине минимум 7 цм. Изнутра имају памучну поставу на длану. „ 

 

 

4. У делу конкурсне документације – II - Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок испоруке, место испоруке и сл. за позицију 32. Рукавице варилачке , на страни 

20/63-1мења се 2. пасус, тако да после извршене измене гласи: 

„Израђене у складу са стандардом: СРПС ЕН 12477 ниво заштите Тип А, СРПС ЕН 388 ниво заштите 

4344, СРПС ЕН 407 ниво заштите 41334x или одговарајуће. „ 

 

 

 

 

 У свим осталим деловима конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

Сагласно томе, Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном изменом 

конкурсне документације. 
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