
 

 

 

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12), Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица 

Слободана Бајића број 1, Београд,Земун, у отвореном поступку за јавну 

набавку добара: Радна одећа и прибор, по партијама, редни број јавне 

набавке: 29/14, врши следећу измену Конкурсне документације: 

 

 

 

 

 

1. Обзиром на питања која су стигла од заинтересованих лица, 

Наручилац врши измену Конкурсне документације тако што мења 

део III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), за партију 4 – 

Заштитна опрема.  Поред наведеног мења се и део IX – Образац 

3-4 за партију 4 – Заштитна опрема, „ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА 

УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 4. 

 

 

 У складу са тим, у прилогу се налазе нове стране 5/41, 36/41 и 

37/41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

Измена Конкурсне документације број: 2 

Датум: 12.12.2014. године 
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Партија 3 – Рукавице и маске за лабораторију 

 

Назив производа и опис Јед. 

мере 

Количина 

Прегледне рукавице, нестерилне, латекс, са 

талком. „Romed“ или у еквиваленту траженог 

производа. У пакованју од 100 комада.  

 
паковање 

 
100 

Прегледне рукавице, нестерилне, латекс, без 

талка. „Romed“ или у еквиваленту траженог 

производа. У пакованју од 100 комада. 

 
паковање 

 
2 

Рукавице нитрилне, у паковању од 100 комада. паковање 1 

Хируршке рукавице, у паковању од 100 комада. паковање 1 

Хируршке маске трослојне са филтером и 

алуминијумском траком, у паковању од 50 

комада 

паковање 18 

 

Партија 4 – Заштитна опрема 

 

Назив производа и опис Јед. 

мере 

Количина 

Домаћинске рукавице пар 136 

Заштитне рукавице – „Best“ или у еквиваленту 

траженог производа. У паковању од 10 пари. 

паковање 50 

Дипер рукавице ком. 5 

Заштитне рукавице од говеђе коже ком. 10 

Заштитне кожне рукавице ком. 5 

Полиуретанске рукавице у црној боји ком. 10 

Азбестне рукавице ком. 1 

Пресоване заштитне маске паковање 3 

Кофил маске 3М-9322 или у еквиваленту 

траженог производа.  

ком. 1114 
 

Кофил маске, хоризонтално склопива маска 

са великом запремином која омогућава низак 

отпор при дисању и смањује потенцијал 

продирања честица без вентила, са 

алуминијумском траком 

 
 

ком. 

 
 

1054 

Кофил маске са филтером ком. 50 

Кофил маска FFP2 323 - Хоризонтално склопива 

маска, обезбеђуе комфор и перфектно 

налетање, велики предњи део пружа низак 

отпор при дисању и смањује продирање 

честице, са специјалним вентилом који 

спречава кондензацију и активним угљем који 

пружа већи степен заштите од испирања 

метала прилоком затварања или у еквиваленту 

траженог производа. 

 
 

 

ком. 

 
 
 
 
 

20 
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IX  ОБРАЗАЦ 3-4 
 

ЗА ПАРТИЈУ 4 – Заштитна опрема 
 

Добра – Радна одећа и прибор,  ЈН брј 29/14 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 4  
 

Назив производа и опис Јед. 

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност без 

ПДВ-а 

Цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

Домаћинске рукавице пар 136     

Заштитне рукавице – „Best“ или у еквиваленту 

траженог производа. У паковању од 10 пари. 

паковање 50     

Дипер рукавице ком. 5     

Заштитне рукавице од говеђе коже ком. 10     

Заштитне кожне рукавице ком. 5     

Полиуретанске рукавице у црној боји ком. 10     

Азбестне рукавице ком. 1     

Пресоване заштитне маске паковање 3     

Кофил маске 3М-9322 или у еквиваленту 

траженог производа.  

ком. 1114 
 

    

Кофил маске, хоризонтално склопива маска 

са великом запремином која омогућава 

низак отпор при дисању и смањује 

потенцијал продирања честица без вентила, 

са алуминијумском траком 

 
 

ком. 

 
 

1054 

    

Кофил маске са филтером ком. 50     

Кофил маска FFP2 323 - Хоризонтално 

склопива маска, обезбеђуе комфор и 

      

 



Конкурсна документација за јавну набавку број 29/14                                             37 /41 
 

перфектно налетање, велики предњи део 

пружа низак отпор при дисању и смањује 

продирање честице, са специјалним 

вентилом који спречава кондензацију и 

активним угљем који пружа већи степен 

заштите од испирања метала прилоком 

затварања или у еквиваленту траженог 

производа. 

 
 

 

ком. 

 
 
 
 
 

20 

    

 

 

 

 

 

 

 

Датум и место:                                                                                   Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                         М.П.                                                                                               

  ___________________________                                                                                                             ________________________ 
 

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати 

споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде. 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а  

ИЗНОС ПДВ-а  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом  
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