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ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ  бр.1.1.15/17 

 

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације у складу са члaна 63. 
став 1. Закона о јавним набавкама 
 
1. У складу са чланом 63. ст. 1 Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац врши 
измену конкурсне документације у делу: 
 

II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ПРЕДМЕТА 
НАБАВКЕ СА ИСКАЗАНИМ ПРОЦЕЊЕНИМ ПОТРЕБНИМ КОЛИЧИНАМА 
ПО КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА – ПОТПИСНИЦИМА УГОВОРА 
(страна 4, 5, 6  конкурсне документације) 
 

Који се мења и гласи: 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
за набавку добара, опрема за спорт 

Број јавне набавке:1.1.15/17 

р    
бр. 

Врста производа 
Јед. 
мере 

Коли
чина 

Цена  

без ПДВ- 

Цена  

са ПДВ- 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност 
са ПДВ-

ом 

1. 
СТРУЊАЧА  
Професионалне струњаче од еко 
коже у 4 боје.Дим.60х120х5цм 

Ком.   
26 

    

2 

БАЛАНС ГРЕДА Баланс греда - сет 
садржи 11 разнобојних елемената -
греде и држаче који се комбинују на 
неколико начина. За вежбе баланса, 
координације, моторике. Димензија: 
81цм 

Ком. 1     

3 

ДРВЕНА КОЛИЦА ЗА СПОРТСКЕ 
РЕКВИЗИТЕ Дрвена колица на 
точковима за спротске реквизите за 
ритмичку гимнсатику и атлетику-
троспратна колица садрже 3 
полице,4 држача/носача за 
гимнастичке обручеве,1 вертикалну 
ограду за одлагање гимнастичких 
штапова и точкове ради лакшег 
преношења.Дим.115х50х90цм. 

 
Ком. 

3     

4 
ОГРАДИЦА  
Мобилна оградица-параван сет 

 
Ком. 

17     



садржи 6 елемената који се могу 
састављати у различитим 
правцима.Ширина једног елемента 
:40цм висина са постољем 
79цм.Пречник сложене ограде је 
126цм.Димензија летве ограде 
13,5х77цм. 
  

 

5 

ДЕЧЈА КЛУПА Стабилна клупа за 
употребу у затвореном простору или 
у дворишту.Лако се преноси и 
одржава.Боје и материјал су 
постојани у различитм временским 
условима.Дим.106х72х50цм 

 
 
Ком. 
 

2     

6 

СТРУЊАЧА БЕБИ БАЗЕН Сет 
сруњача БЕБИ-базен израђен од 
специјалног материјала сунђер-гума 
обложен еко кожом 
дим.180х180х30цм 

Ком. 1     

7 

СТРУЊАЧА Професионална 
струњача израђена од еко козе са 
зипером.Лако се одржава.Израђена 
у 4 боје.Дим.180х70х6цм. 

Ком. 9     

8 

ГИМ БАЛАНС ГРЕДА  
Сет од 12 равних и 12 закривљених 
блокова.Сваки блок има неклизајућу 
брушену површину која омогућава 
безбедно ходање.Блокови су 
досупни у 4 боје.Безбедно и сигурно 
се уклапају и праве различите 
путање.Дим.једне 
геде:31,5х12цм,димензија сложене 
греде елипсе 6,84м. 
 

 
Ком. 
 

2     

9 

СТРУЊАЧА ДИВАН  
Сет струњача диван-мекани угаони 
сет за седење од 4 струњаче.Наслон 
мањи им.127,5х45,5х63,5цм.Седални 
део:24х63,5х45,5цм.Наслон 
већи:160х45,5х63,5цм.Дим.производ
а:160х287,5х45,5цм. 
 

koм 1     

10 

СТРУЊАЧА Професионална 
струњача израђена од еко козе са 
зипером.Лако се одржава.Израђена 
у 4 боје.Дим.200х100х20цм 

 
 
Ком. 

4     

11 

КОНОПАЦ КУДЕЉНИ Конопац за 
ходање,балансирање и одржавање 
равнотеже и координацију 
покрета.Дим.преч.6цм,дужина 200цм 

Ком. 10     

12 

ПЛАСТИЧНИ ГОЛ фудбалски гол-
стабилан.Странице су израђене од 
профилисане меке пластике,која се 
ради веће стабилности може пунити 
водом или 

ком 6     



еском.Дим.112х64цм,х=86цм. 

13 

СТРУЊАЧА ТУНЕЛ СТАЗА  
Сет струњача - тунел стаза - састоји 
се из 4 елемента (тунел, талас, спуст 
и коцка) који се повезују чичак 
траком. Димезија 
тунел:60х48х63,димнзија 
коцке:64х64х30цм,димзија облог 
спуста:64х68х30цм,димезија 
улубљеног 
спуста:64х68х30цм.Димензије 
састављеног сета: 200х78х64цм. 
 

Ком. 5     

14 

СЕТ ЗА КОШАРКУ СА ЗВУКОМ  
Сет за кошарку са звуком-који 
садржи специјални дисплеј 
дим:34х7,5цм који рачуна и приказује 
резултате игре уз пратеће звучне 
ефекте.Комплет се састоји од 6 
елемената укључујући лопту и 
пумпу.Лако поставља на жељену 
површину.Дим.пак:58Х35Х10цм 
 

Ком. 3     

15 

СПОРТ СЕТ Комплет спортских 
реквизита за ритмичку гимнастику и 
атлетику - садржи: 4 купе са 12 рупа 
х=30 цм, 4 гимнастичке лопте од 280 
грама, два пара чуњева 155грама, 4 
пара штапова, 20 спојница, 4 блока 
држача за обручеве и штапове, 4 
паковања од 4 кантице ходалице, 4 
атлетска штапа од 1метар, 1 
паковање од 4 конопца дужине 
2,5метра, 4 обруча од 30 цм, 4 
обурча од 40 цм, 4 обруча од 50 цм, 
4 обруча од 60 цм, 8 сунђерастих 
лопти о=70 цм и 4 сунђерасте лопте 
200 мм. 

Ком. 3     

16 

ГИМ ГРЕДА ПРАВА Баланс греда-
сет садржи 10 разнобојних 
пластичних елемената-греде и 
држаче које се комбинују на 
различите начине. 

Ком. 2     

17 

ТУНЕЛ ГУСЕНИЦА Тунел од 5  
прстенова са панелом гусенице:лако 
се саставља,делови се могу 
комбиновати у жељеним облицима и 
правцима.Израђен од чврсте 
пластике.Дим.217х100х108цм 

Ком. 1     

18 

СТРУЊАЧА РОЛИНГ СТАЗА Сет 
струњача - ролинг стаза од еко - 
коже садржи базу 165 х 80 х 40 цм, 2 
комада ваљка 80 цм о=15цм; 2 
комада ваљка 80 цм о=20 цм; 2 
комада ваљка 80 цм о=25цм; 1 комад 

ком 1     



ваљак 80 цм о=30 цм. 

УКУПНО: без ПДВ-а 
 

ПДВ 
 

УКУПНО са ПДВ-ом 
 

 
Напомена: : Уз понуду понуђач је у обавези да достави узорке за пзиције 4,8,9,13,14и15  

Уколико понуђач уз понуду не достави узорке понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
Добра морају бити  одговарајућаег квалитета, у складу са обавезујућим стандардима за ту врсту 
производа и другим позитивним прописима.   
Квалитет добара мора у потпуности одговарати важећим домаћим и међународним стандардима за ту 
врсту робе. 
Испорука робе врши се ФЦО магацин купца са утоваром на адресу ПУ ''Нада Наумовић, Саве 
Ковачевића бр.30 Крагујевац   
Приликом  испоруке добара Понуђач је дужан да преда Наручиоцу отпремницу потписану од стране 
представника Наручиоца, као и доказ о испуњености услова у погледу квалитета добара у складу са 
прописаним нормативима и стандардима за ту врсту добара. 
 

 

 

 

                                      м.п Потпис овлашћеног лица:_____________________ 
 

 


