
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA К И К И Н Д А 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2014-12 

Дана: 20.03.2014. године 

        К и к и н д а 

 

 

 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012) 

Комисија за јавну набавку мале вредности добра – пакетићи за бебе врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

У делу конкурсне документације, за јавну набавку добра – пакетићи за бебе бр. ЈН 

12/2014, III Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне 

услуге, Спецификација, Партија 2  на страни 6:  

 
Уместо  
 

Партија 2 – Опрема за новорођенчад 

I II III IV V VI 

р.б. Назив материјала 
Јед. мере 

комплет 
Количина 

Цена по 1 

комплету 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

( 500 

комплета) 

без ПДВ-а 

1. 

Опрема за новорођенчад 

 

Комплет садржи: 

 

бенкица на 

везивање дуг рукав 

беле боје 

(3 комада) 

500 

комплета 

  

Боди 

дуг рукав 

беле боје 

(2 комада) 

зекица без рукава 

беле 

(2 комада) 

Шведскa пеленa 

памучнa 

беле 

(1 комад) 

пешкир за бебе 

80x80 са капицом 

беле боје 

(1 комад) 



капица памучна 

беле боје 

(1 комад) 

Поклон кеса 

42x31x10 

ПДВ на укупну цену 

( 500 комплета) : 

 

 

УКУПНА ЦЕНА ( 500 комплета)  са ПДВ-ом:  

 

 

НАПОМЕНА: 

-наведена опрема  мора бити памучна (беле боје) и при испоруци упакована у 500 комплета  

-Наведене количине ће се преузимати сукцесивно по захтеву наручиоца  

 

                                            ПОНУЂАЧ 

 Место и датум:                                   
                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 

                  М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Треба да стоји 
 

Партија 2 – Опрема за новорођенчад 

I II III IV V VI 

р.б. Назив материјала 
Јед. мере 

комплет 
Количина 

Цена по 1 

комплету 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

( 470 

комплета) 

без ПДВ-а 

1. 

Опрема за новорођенчад 

 

Комплет садржи: 

 

бенкица на 

везивање дуг рукав 

беле боје 

(3 комада) 

470 

комплета 

  

Боди 

дуг рукав 

беле боје 

(2 комада) 

зекица без рукава 

беле 

(2 комада) 

Шведскa пеленa 

памучнa 

беле 

(1 комад) 

пешкир за бебе 

80x80 са капицом 

беле боје 

(1 комад) 

капица памучна 

беле боје 

(1 комад) 

Поклон кеса 

42x31x10 

ПДВ на укупну цену 

( 470 комплета) : 

 

 

УКУПНА ЦЕНА ( 470 комплета)  са ПДВ-ом:  

 

НАПОМЕНА: 

-наведена опрема  мора бити памучна (беле боје) и при испоруци упакована у 500 комплета  

-Наведене количине ће се преузимати сукцесивно по захтеву наручиоца  

                                            ПОНУЂАЧ 

 Место и датум:        М.П.                
                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 

                   

  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                Драгана Ђурашковић 


