
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈE     
РАДНЕ УНИФОРМЕ 

Домa здравља “Др Јован Јовановић Змај” 

(Јавна набавка мале вредности 10-16/18) 

 
 
 
 
 
 
 
   

   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Измена се односи на страну од 3-5 у делу Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, 

количина и опис добара и услуга, као и у делу Образац понуде са спецификацијом – редни броj: 3, 

7, 11 и 15.  

 



 

 

 

 

Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара и услуга 

Н А З И В 
Јединица 
мере/вел. 

Количина 

БЛУЗА МЕДИЦИНСКА МУШКА - БЕЛА ком. 19  

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3- 5  

%. Кратак рукав, са руском крагном, копчање на дугмад са предње стране. 

Три џепа,  један са предње леве стране и два  са обе доње стране. 

На горњем џепу  утиснут лого  Дома здравља ,,ДР Ј.Ј.Змај'', у везу (у 

зеленој боји), отпоран на температуру прања. Бочно са доње стране блузе 

шлицеви дужине 10 цм; Сви шавови штепани дупло, осим поруба. Поруб   

3 цм; различитих конфекцијских бројева 

  

БЛУЗА МЕДИЦИНСКА МУШКА - ЗЕЛЕНА ком. 3 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3- 
5%. Кратак рукав, са руском крагном, копчање на дугмад са предње 
стране. Три џепа,  један са предње леве стране и два  са обе доње стране 
(дубља). На горњем џепу  утиснут лого  Дома здравља ,,ДР Ј.Ј.Змај'', у 
везу (у белој боји), отпоран на температуру прања. Бочно са доње стране 
блузе шлицеви дужине 10 цм; Сви шавови штепани дупло, осим поруба. 

Поруб   3 цм; различитих конфекцијских бројева 

  

БЛУЗА МЕДИЦИНСКА МУШКА - ЦРВЕНА ком. 12 

Карактеристике: Врста материјала: 35 %(+/-3%) памук чешљани,65% (+/-

3%) полиестер, кепер ткање. Материјал мора да буде водоодбојан. 
Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3- 5  
%. Кратак рукав, са руском крагном, копчање на дугмад са предње 
стране.Три џепа,  један са предње леве стране и два  са обе доње 
стране.На горњем џепу  и горњем делу леђа утиснут лого  Дома здравља 
,,Др Ј.Ј.Змај'', у везу (у белој боји) , отпоран на температуру прања. Бочно 
са доње стране блузе шлицеви дужине 10 цм; Сви шавови штепани дупло, 

осим поруба. Поруб 3 цм; различитих конфекцијских бројева 

  

МАЈЦА МУШКА - ЦРВЕНА ком 23 

Карактеристике: Израђена од сингл – 100% памук чешљани. Површинска 

маса: 150г/м². Рендер око врата ,,О'' изрез; Штампани лого Дома здравља 
„Др Ј.Ј.Змај“(у белој боји) на левом горњем џепу и горњем делу леђа; 
различити конфекцијски бројеви 

  

ДУКС - ЦРВЕНИ  62 

Карартеристике: Израђен од двожилног футера 100% памук чешљани. 

Површинска маса: минимим 290 г/м2.  Дукс је са руском крагном која је 
висока, тако да по потреби може да се савије. Копчање је на рајфешлус – 
целом дужином. Два џепа са обе доње стране који су паспулирани. 
Рендери на рукавима и у доњем делу поруба. У левом горњем делу  и 
горњем делу леђа утиснут лого  Дома здравља ,,Др Ј.Ј.Змај'', сито штампа 
(у белој боји), отпоран на температуру прања; различити конфекцијски 
бројеви. 

  

БЛУЗА МЕДИЦИНСКА ЖЕНСКА - БЕЛА ком. 162 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3- 5  
%. Кратак рукав, са реверима, копчање на дугмад са предње стране. 
Три џепа,  један са предње леве стране и два  са обе доње стране. 
На горњем џепу  утиснут лого  Дома здравља „Др Ј.Ј.Змај“, у везу (у 

  



 

 

зеленој боји), отпоран на температуру прања. Бочно са доње стране блузе 
шлицеви дужине 10 цм; Сви шавови штепани дупло, осим поруба. Поруб  
3 цм; различитих конфекцијских бројева 

БЛУЗА МЕДИЦИНСКА ЖЕНСКА - ЦРВЕНА ком. 30 

Карактеристике: Врста материјала: 35 %(+/-3%) памук чешљани,65% (+/-

3%) полиестер, кепер ткање. Материјал мора да буде водоодбојан. 
Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3- 5 
%. Кратак рукав, са реверима, копчање на дугмад са предње стране.Три 
џепа,  један са предње леве стране и два  са обе доње стране (дубља). 
На горњем џепу  и горњем делу леђа утиснут лого  Дома здравља ,,Др 
Ј.Ј.Змај'', у везу (у белој боји), отпоран на температуру прања. Бочно са 
доње стране блузе шлицеви дужине 10 цм; Сви шавови штепани дупло, 
осим поруба. Поруб 3 цм; различитих конфекцијских бројева 

  

БЛУЗА МЕДИЦИНСКА ЖЕНСКА РОЗЕ ком. 23 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3- 5  
%. Кратак рукав, са реверима, копчање на дугмад са предње стране. 
Три џепа,  један са предње леве стране и два  са обе доње стране. 
На горњем џепу  утиснут лого  Дома здравља „Др Ј.Ј.Змај“, у везу (у белој 
боји), отпоран на температуру прања. Бочно са доње стране блузе 
шлицеви дужине 10 цм; Сви шавови штепани дупло, осим поруба. Поруб  
3 цм; различитих конфекцијских бројева 

  

БЛУЗА ЖЕНСКА ЗА СПРЕМАЧИЦЕ– ЉУБИЧАСТА ком. 23 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3- 5  
%. Кратак рукав, сечено  изнад груди, на преклоп тако да чини   "V" изрез 
око врата. Три џепа,  један са предње леве стране и два  са обе доње 
стране.На горњем џепу  утиснут лого  Дома здравља „Др Ј.Ј.Змај“, у везу 
(у белој боји), отпоран на температуру прања. Бочно са доње стране 
блузе шлицеви дужине 10 цм; Сви шавови штепани дупло, осим поруба. 
Поруб  3 цм; различитих конфекцијских бројева 

  

ПАНТАЛОНЕ МЕДИЦИНСКЕ МУШКЕ  - БЕЛЕ ком. 18 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3- 5  

%. Копчање на дугмад са предње стране, појас на бочним странама има 

уметнуту еластичну траку мин. 3 цм, прошивена и 5 гајки за кајш. 

Панталоне са предње стране имају косе џепове. Сви шавови штепани 

дупло, осим поруба. Панталоне равног кроја. Поруб 3 цм;  различитих 

конфекцијских бројева. 

  

ПАНТАЛОНЕ МЕДИЦИНСКЕ МУШКЕ – ЦРВЕНЕ ком. 35 

Карактеристике: Врста материјала: 35 %(+/-3%) памук чешљани,65% (+/-

3%) полиестер, кепер ткање. Површинска маса: минимум 240 (+/-3%) г/м2, 
скупљање при прању на 95ºС од 3- 5 %; Материјал мора да буде 
водоодбојан. Копчање на дугмад са предње стране, појас на бочним 
странама има уметнуту еластичну  траку мин. 3 цм, прошивена и 5 гајки за 
кајш. Панталоне са предње стране имају два коса џепа и два џепа 
нашивена на ногавицама (дубља), са фалтнама и патнама, затварање на 
,,чичак'' траку; Флуоресцентна трака (опис траке дат у Напомени испод 
табеле) нашивена на обе ногавице са предње и задње стране ( ширина 
траке 3цм).  Сви шавови штепани дупло, осим поруба. Панталоне равног 
кроја. Поруб  3 цм. различитих конфекцијских бројева.  

  

ПАНТАЛОНЕ МЕДИЦИНСКЕ МУШКЕ – ЗЕЛЕНЕ ком. 3 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3- 5 
%. Копчање на дугмад са предње стране, појас на бочним странама има 
уметнуту еластичну  траку мин. 3 цм, прошивена и 5 гајки за кајш. 
Панталоне са предње стране имају косе џепове. Сви шавови штепани 
дупло, осим поруба. Панталоне равног кроја. Поруб 3 цм; различитих 

  



 

 

конфекцијских бројева. 

ПАНТАЛОНЕ МЕДИЦИНСКЕ МУШКЕ – ТЕГЕТ Ком 1 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3- 5 
%. Копчање на дугмад са предње стране, појас на бочним странама има 
уметнуту еластичну  траку мин. 3 цм, прошивена и 5 гајки за кајш. 
Панталоне са предње стране имају косе џепове. Сви шавови штепани 
дупло, осим поруба. Панталоне равног кроја. Поруб 3 цм;  

  

ПАНТАЛОНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЖЕНСКЕ - БЕЛЕ ком. 162 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3- 5 

%. Копчање на дугмад са предње стране, појас на бочним странама има 

уметнуту еластичну  траку мин. 3 цм, прошивена и 5 гајки за кајш. 

Панталоне са предње стране имају косе џепове. Сви шавови штепани 

дупло, осим поруба. Ногавице равног кроја. Поруб 3 цм; различитих 

конфекцијских бројева. 

  

ПАНТАЛОНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЖЕНСКЕ - ЦРВЕНЕ ком. 30 

Карактеристике: Врста материјала: 35 % (+/-3%) памук чешљани,65% (+/-

3%) полиестер, кепер ткање. Површинска маса: минимум 240 (+/-3%) г/м2, 
скупљање при прању на 95ºС од 3- 5 %. Материјал мора да буде 
водоодбојан. Копчање на дугмад са предње стране, појас на бочним 
странама има уметнуту еластичну  траку мин. 3 цм, прошивена и 5 гајки за 
кајш. Панталоне са предње стране имају два коса џепа и два џепа 
нашивена на ногавицама (дубља), са фалтнама и патнама, затварање на 
,,чичак'' траку; Флуоресцентна трака (опис траке дат у Напомени испод 
табеле) нашивена на обе ногавице са предње и задње стране ( ширина 
траке 3цм). Сви шавови штепани дупло, осим поруба. Ногавице равног 
кроја. Поруб  3 цм; различитих конфекцијских бројева. 

  

ПАНТАЛОНЕ  МЕДИЦИНСКЕ ЖЕНСКЕ - ТЕГЕТ ком. 5 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3- 5 
%. Копчање на дугмад са предње стране, појас на бочним странама има 
уметнуту еластичну  траку мин. 3 цм, прошивена и 5 гајки за кајш. 
Панталоне са предње стране имају косе џепове. Сви шавови штепани 
дупло, осим поруба. Ногавице равног кроја. Поруб 3 цм; различитих 
конфекцијских бројева. 

  

ПАНТАЛОНЕ  МЕДИЦИНСКЕ ЖЕНСКЕ - ЗЕЛЕНЕ ком. 26 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3- 5 
%. Копчање на дугмад са предње стране, појас на бочним странама има 
уметнуту еластичну  траку мин. 3 цм, прошивена и 5 гајки за кајш. 
Панталоне са предње стране имају косе џепове. Сви шавови штепани 
дупло, осим поруба. Ногавице равног кроја. Поруб 3 цм; различитих 
конфекцијских бројева. 

  

ПАНТАЛОНЕ ЖЕНСКЕ ЗА СПРЕМАЧИЦЕ - ЉУБИЧАСТЕ ком. 23 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3- 5 
%. Копчање на дугмад са предње стране, појас на бочним странама има 
уметнуту еластичну  траку мин. 3 цм, прошивена и 5 гајки за кајш. 
Панталоне са предње стране имају косе џепове. Сви шавови штепани 
дупло, осим поруба. Ногавице равног кроја. Поруб 3 цм; различитих 
конфекцијских бројева. 

  

СУКЊА МЕДИЦИНСКА - БЕЛА ком. 20 



 

 

Карактеристике:  Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3- 5 
%. Дужина до колена са шлицем од 8цм на задњем делу; Копчање на  
једно дугме са задње стране и рајфешлус, на бочним странама има 
уметнуту еластичну  траку мин. 3 цм, без џепова; различитих 
конфекцијских бројева 

  

СУКЊА МЕДИЦИНСКА - ЗЕЛЕНА ком. 2 

Карактеристике:  Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3- 5 
%. Дужина до колена са шлицем од 8цм на задњем делу; Копчање на  
једно дугме са задње стране и рајфешлус, на бочним странама има 
уметнуту еластичну  траку мин. 3 цм, без џепова; различитих 
конфекцијских бројева 

  

МАНТИЛ МУШКИ - БЕЛИ ком. 4 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3- 5 

%. Дуги рукав, са класичним ревером, копчање на дугмад са предње 

стране (5 дугмади). Три нашивена  џепа. Један са горње, предње, леве 

стране и два са обе предње стране. Леђа сечена уздуж по средини. На 

леђима драгон и шлиц. Сви поруби минимално 2 цм. Сви шавови штепани 

дупло осим, бочног шава на рукаву. На горњем џепу  утиснут лого  Дома 

здравља „Др Ј.Ј.Змај“, у везу (у зеленој боји), отпоран на температуру 

прања; различитих конфекцијских бројева. 

 

    

МАНТИЛ ЖЕНСКИ - БЕЛИ ком. 6 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3- 5 

%. Дуги рукав, са класичним ревером, копчање на дугмад са предње 

стране (5 дугмади). Три нашивена  џепа. Један са горње, предње,  леве 

стране и два са обе предње стране. Леђа сечена уздуж по средини. На 

леђима драгон и шлиц. Сви поруби минимално 2 цм. Сви шавови штепани 

дупло осим, бочног шава на рукаву. На горњем џепу  утиснут лого  Дома 

здравља „Др Ј.Ј.Змај“, у везу (у зеленој боји), отпоран на температуру 

прања; различитих конфекцијских бројева. 

 

  

Напомена: Флуоросцентна трака мора да испуњава захтеве дефинисане у материјал EN ISO 20471 – да 

задржава рефлектујућа својства  после 60 циклуса прања на 600°C и 25 циклуса хемијског чишћења, после 

излагања амбразији, пресавијању, савијању на ниским температурама, излагању киши и температурним 

варирањима. Флуоросцентна трака се на основни материјал причвршћује тако да приликом коришћења  и 

одржавања производа не сме доћи до оштећења и одвајања траке.  

Напомена: Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе по један узорак блузе, панталона, мајце, дукса, 

мантила и сукње, као и комад тканине (величине 20x20цм) од сваке боје. Наручилац ће све  узорке који 

задовоље  минималне  техничке карактеристике  по захтеву наручиоца, премерити и  дати на циклус 

пробног прања из три пута у перионици Дома здравља, након чега ће се извршити поновно контролно 

мерење. Понуда понуђача чији се узорци након пробног прања покажу као незадовољавајући  (узорак је 

променио боју,  променио димензије – скупио се, истегнуо се више од дозвољеног, ранфла на рукаву се 

скупила, раширила,  и слично), ће бити одбијена као неодговарајућа. 

Понуда која не садржи узорке биће одбијена од стране Наручиоца као неприхватљива.  

Напомена: Наручилац ће добављачу са којим склопи уговор доставити списак са конфекцијским бројевима. 

 



 

 

 

 

Лого наручиоца             За службу хитне помоћи   

                                

                                                

                 

   



 

 

                  

 

5.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр.__________ од________, за ЈН 10-16/18 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   

СЕДИШТЕ:   

УЛИЦА И БРОЈ:   

 

Понуду дајемо (заокружити): 

а) самостално 

                                                                               

б) заједничка понуда    (навести називе понуђача учесника у заједничкој   понуди) 

                                                                                                                                                                  Назив 

понуђача___________________________________                            

                                                                                                                                            Назив 

понуђача___________________________________                 

                                                                                                                                            Назив 

понуђача___________________________________    

                      

    ц) понуда са подизвођачем 

Назив подизвођача____________________________________________ 

Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу____________________ 

Део предметне набавке који ће извршити подизвођач___________________________ 

 

 

 

 

УКУПНА ЗБИРНА ЦЕНА без ПДВ-а: ___________________ 

 
УКУПНА ЗБИРНА ЦЕНА са ПДВ-ом: ___________________ 
 
РОК ПЛАЋАЊА: _________________ (не краћи од 60 дана) 
 
РОК ИСПОРУКЕ : _____________(максимално 30 дана од дана закључења уговора) 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ________________ (минимум 60 дана од дана јавног отварања понуде) 

 

Датум                    Понуђач 

   М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 

се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 



 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЗ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Радне униформе 

Ред. 
Бр. 

Н А З И В Произвођач 
Јед. 
мере 

Количина 
Јед. 

цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 7 

    1. 

БЛУЗА МЕДИЦИНСКА МУШКА - БЕЛА 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање. Површинска маса:  

минимум  200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3-5 %. Кратак рукав, са руском крагном,  

копчање на дугмад са предње стране. Три џепа,  један са предње леве стране и два  са обе  

доње стране. На горњем џепу  утиснут лого  Дома здравља ,,ДР Ј.Ј.Змај'', у везу (у зеленој боји),  

отпоран на температуру прања. Бочно са доње стране блузе шлицеви дужине 10 цм;  

Сви шавови штепани дупло, осим поруба. Поруб   3 цм; различитих конфекцијских бројева 

 Ком 19   

    2. 

БЛУЗА МЕДИЦИНСКА МУШКА - ЗЕЛЕНА 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање. Површинска маса:  

минимум  200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3-5 %. Кратак рукав, са руском крагном,  

копчање на дугмад са предње стране. Три џепа,  један са предње леве стране и два  са обе  

доње стране. На горњем џепу  утиснут лого  Дома здравља ,,ДР Ј.Ј.Змај'', у везу (у белој боји),  

отпоран на температуру прања. Бочно са доње стране блузе шлицеви дужине 10 цм;  

Сви шавови штепани дупло, осим поруба. Поруб   3 цм; различитих конфекцијских бројева 

 Ком 3   

    3. 

БЛУЗА МЕДИЦИНСКА МУШКА - ЦРВЕНА 

Карактеристике: Врста материјала: 35 %(+/-3%) памук чешљани,65% (+/-3%) полиестер, кепер ткање.  

Материјал мора да буде водоодбојан. Површинска маса:минимум 200 г/м2, скупљање при прању  

на 95ºС од 3-5 % Кратак рукав, са руском крагном, копчање на дугмад са предње стране. Три џепа,  

 један са предње леве стране и два  са обе доње стране.На горњем џепу  и горњем делу леђа  

утиснут лого Дома здравља  ,,Др Ј.Ј.Змај'', у везу (у белој боји) , отпоран на температуру прања.  

Бочно са доње стране блузе шлицеви дужине 10 цм; Сви шавови штепани дупло, осим поруба.  

Поруб 3 цм;  

различитих конфекцијских бројева 

 Ком 12   

    4. МАЈЦА МУШКА - ЦРВЕНА  Ком 23   



 

 

Карактеристике: Израђена од сингл – 100% памук чешљани. Површинска маса: 150г/м².  

Рендер око врата ,,О'' изрез; Штампани лого Дома здравља „Др Ј.Ј.Змај“(у белој боји) на левом  

горњем џепу и горњем делу леђа; различити конфекцијски бројеви 

      5. 

ДУКС - ЦРВЕНИ 

Карактеристике:Израђен од двожилног футера 100% памук чешљани. Површинска маса:  

минимим     290 г/м2.  Дукс је са руском крагном која је висока, тако да по потреби може да се  

савије. Копчање је на рајфешлус – целом дужином. Два џепа са обе доње стране  

који су паспулирани. Рендери на рукавима и у доњем  делу поруба. У левом горњем делу  и горњем делу 

леђа утиснут лого Дома здравља ,,Др Ј.Ј.Змај'', сито штампа (у белој боји), отпоран на  

температуру прања; различити конфекцијски бројеви. 

 Ком 62   

      6. 

 БЛУЗА МЕДИЦИНСКА ЖЕНСКА - БЕЛА 

Kарактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3-5%. Кратак рукав, са 
реверима, копчање на дугмад са предње стране. Три џепа,  један са предње леве стране и два  са 
обе доње стране. На горњем џепу  утиснут лого  Дома здравља „Др Ј.Ј.Змај“, у везу (у зеленој 
боји), отпоран на температуру прања. Бочно са доње стране блузе шлицеви дужине 10 цм; Сви 
шавови штепани дупло, осим поруба. Поруб  3 цм; различитих конфекцијских бројева 

 Ком 162   

      7. 

БЛУЗА МЕДИЦИНСКА ЖЕНСКА - ЦРВЕНА 

Карактеристике: Врста материјала: 35 %(+/-3%) памук чешљани,65% (+/-3%) полиестер кепер 

ткање. Материјал мора да буде водоодбојан. Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при 
прању на 95ºС од 3-5%. Кратак рукав, са реверима, копчање на дугмад са предње стране. Три 
џепа,  један са предње леве стране и два  са обе доње стране (дубља). На горњем џепу  и горњем 
делу леђа утиснут лого  Дома здравља ,,Др Ј.Ј.Змај'', у везу (у белој боји), отпоран на температуру 
прања. Бочно са доње стране блузе шлицеви дужине 10 цм; Сви шавови штепани дупло, осим 
поруба. Поруб 3 цм; различитих конфекцијских бројева 

 Ком 30   

8. 

БЛУЗА МЕДИЦИНСКА ЖЕНСКА РОЗЕ  

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3-5%. Кратак рукав, са 
реверима, копчање на дугмад са предње стране. Три џепа,  један са предње леве стране и два  са 
обе доње стране. На горњем џепу  утиснут лого  Дома здравља „Др Ј.Ј.Змај“, у везу (у белој боји), 
отпоран на температуру прања. Бочно са доње стране блузе шлицеви дужине 10 цм; Сви шавови 
штепани дупло, осим поруба. Поруб  3 цм; различитих конфекцијских бројева 

 Ком 23   

9. 

БЛУЗА ЖЕНСКА ЗА СПРЕМАЧИЦЕ– ЉУБИЧАСТА 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3-5%. Кратак рукав, сечено  
изнад груди, на преклоп тако да чини   "V" изрез око врата. Три џепа,  један са предње леве стране 
и два  са обе доње стране.На горњем џепу  утиснут лого  Дома здравља „Др Ј.Ј.Змај“, у везу (у 

 Ком 23   



 

 

белој боји), отпоран на температуру прања. Бочно са доње стране блузе шлицеви дужине 10 цм; 
Сви шавови штепани дупло, осим поруба. Поруб  3 цм; различитих конфекцијских бројева 

10. 

ПАНТАЛОНЕ МЕДИЦИНСКЕ МУШКЕ  - БЕЛЕ 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3-5% Копчање на дугмад са 
предње стране, појас на бочним странама има уметнуту еластичну траку мин. 3 цм, прошивена и 5 
гајки за кајш. Панталоне са предње стране имају косе џепове. Сви шавови штепани дупло, осим 
поруба. Панталоне равног кроја. Поруб 3 цм;  различитих конфекцијских бројева. 

 Ком 18   

11. 

ПАНТАЛОНЕ МЕДИЦИНСКЕ МУШКЕ – ЦРВЕНЕ 

Карактеристике: Врста материјала: 35 %(+/-3%) памук чешљани,65% (+/-3%) полиестер, кепер 

ткање. Површинска маса: минимум 240(+/-3%) г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3-5%; 
Материјал мора да буде водоодбојан. Копчање на дугмад са предње стране, појас на бочним 
странама има уметнуту еластичну  траку мин. 3 цм, прошивена и 5 гајки за кајш. Панталоне са 
предње стране имају два коса џепа и два џепа нашивена на ногавицама (дубља), са фалтнама и 
патнама, затварање на ,,чичак'' траку; Флуоресцентна трака (опис траке дат у Напомени испод 
табеле) нашивена на обе ногавице са предње и задње стране ( ширина траке 3цм).  Сви шавови 
штепани дупло, осим поруба. Панталоне равног кроја. Поруб  3 цм. различитих конфекцијских 
бројева. 

 Ком 35   

12. 

ПАНТАЛОНЕ МЕДИЦИНСКЕ МУШКЕ – ЗЕЛЕНЕ 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3-5% Копчање на дугмад са 
предње стране, појас на бочним странама има уметнуту еластичну  траку мин. 3 цм, прошивена и 5 
гајки за кајш. Панталоне са предње стране имају косе џепове. Сви шавови штепани дупло, осим 
поруба. Панталоне равног кроја. Поруб 3 цм; различитих конфекцијских бројева. 

 Ком 3   

13. 

ПАНТАЛОНЕ МЕДИЦИНСКЕ МУШКЕ – ТЕГЕТ 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3-5 %. Копчање на дугмад 
са предње стране, појас на бочним странама има уметнуту еластичну  траку мин. 3 цм, прошивена 
и 5 гајки за кајш. Панталоне са предње стране имају косе џепове. Сви шавови штепани дупло, осим 
поруба. Панталоне равног кроја. Поруб 3 цм;  

 Ком 1   

14. 

ПАНТАЛОНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЖЕНСКЕ – БЕЛЕ 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3-5%. Копчање на дугмад са 
предње стране, појас на бочним странама има уметнуту еластичну  траку мин. 3 цм, прошивена и 5 

 Ком 162   



 

 

гајки за кајш. Панталоне са предње стране имају косе џепове. Сви шавови штепани дупло, осим 
поруба. Ногавице равног кроја. Поруб 3 цм; различитих конфекцијских бројева. 

15. 

ПАНТАЛОНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЖЕНСКЕ – ЦРВЕНЕ 

Карактеристике: Врста материјала: 35 % (+/-3%) памук чешљани, 65% (+/-3%) полиестер, кепер 

ткање.Површинска маса: минимум 240 (+/-3%)г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3-5%. 
Материјал мора да буде водоодбојан. Копчање на дугмад са предње стране, појас на бочним 
странама има уметнуту еластичну  траку мин. 3 цм, прошивена и 5 гајки за кајш. Панталоне са 
предње стране имају два коса џепа и два џепа нашивена на ногавицама (дубља), са фалтнама и 
патнама, затварање на ,,чичак'' траку; Флуоресцентна трака (опис траке дат у Напомени испод 
табеле) нашивена на обе ногавице са предње и задње стране ( ширина траке 3цм). Сви шавови 
штепани дупло, осим поруба. Ногавице равног кроја. Поруб  3 цм; различитих конфекцијских 
бројева. 

 Ком 30   

16. 

ПАНТАЛОНЕ  МЕДИЦИНСКЕ ЖЕНСКЕ – ТЕГЕТ 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3-5%. Копчање на дугмад са 
предње стране, појас на бочним странама има уметнуту еластичну  траку мин. 3 цм, прошивена и 5 
гајки за кајш. Панталоне са предње стране имају косе џепове. Сви шавови штепани дупло, осим 
поруба. Ногавице равног кроја. Поруб 3 цм; различитих конфекцијских бројева. 

 Ком 5   

17. 

ПАНТАЛОНЕ  МЕДИЦИНСКЕ ЖЕНСКЕ – ЗЕЛЕНЕ 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3-5%. Копчање на дугмад са 
предње стране, појас на бочним странама има уметнуту еластичну  траку мин. 3 цм, прошивена и 5 
гајки за кајш. Панталоне са предње стране имају косе џепове. Сви шавови штепани дупло, осим 
поруба. Ногавице равног кроја. Поруб 3 цм; различитих конфекцијских бројева. 

 Ком 26   

18. 

ПАНТАЛОНЕ ЖЕНСКЕ ЗА СПРЕМАЧИЦЕ – ЉУБИЧАСТЕ 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3-5%. Копчање на дугмад са 
предње стране, појас на бочним странама има уметнуту еластичну  траку мин. 3 цм, прошивена и 5 
гајки за кајш. Панталоне са предње стране имају косе џепове. Сви шавови штепани дупло, осим 
поруба. Ногавице равног кроја. Поруб 3 цм; различитих конфекцијских бројева. 

 Ком 23   

19. 

СУКЊА МЕДИЦИНСКА – БЕЛА 

Карактеристике:  Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3-5%. дужина до колена са 
шлицем од 8цм на задњем делу; Копчање на  једно дугме са задње стране и рајфешлус, на бочним 

 Ком 20   



 

 

странама има уметнуту еластичну  траку мин. 3 цм, без џепова; различитих конфекцијских бројева. 

20. 

СУКЊА МЕДИЦИНСКА – ЗЕЛЕНА 

Карактеристике:  Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3-5%. дужина до колена са 
шлицем од 8цм на задњем делу; Копчање на  једно дугме са задње стране и рајфешлус, на бочним 
странама има уметнуту еластичну  траку мин. 3 цм, без џепова; различитих конфекцијских бројева. 

 Ком 2   

21. 

МАНТИЛ МУШКИ – БЕЛИ 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3-5%. Дуги рукав, са 

класичним ревером, копчање на дугмад са предње стране (5 дугмади). Три нашивена  џепа. Један 

са горње, предње, леве стране и два са обе предње стране. Леђа сечена уздуж по средини. На 

леђима драгон и шлиц. Сви поруби минимално 2 цм. Сви шавови штепани дупло осим, бочног 

шава на рукаву. На горњем џепу  утиснут лого  Дома здравља „Др Ј.Ј.Змај“, у везу (у зеленој боји), 

отпоран на температуру прања; различитих конфекцијских бројева. 

 Ком 4   

22. 

МАНТИЛ ЖЕНСКИ – БЕЛИ 

Карактеристике: Врста материјала: 100 % памук чешљани, кепер ткање 

Површинска маса: минимум 200 г/м2, скупљање при прању на 95ºС од 3-5%. Дуги рукав, са 

класичним ревером, копчање на дугмад са предње стране (5 дугмади). Три нашивена  џепа. Један 

са горње, предње,  леве стране и два са обе предње стране. Леђа сечена уздуж по средини. На 

леђима драгон и шлиц. Сви поруби минимално 2 цм. Сви шавови штепани дупло осим, бочног 

шава на рукаву. На горњем џепу  утиснут лого  Дома здравља „Др Ј.Ј.Змај“, у везу (у зеленој боји), 

отпоран на температуру прања; различитих конфекцијских бројева. 

 Ком 6   

Напомена: Флуоросцентна трака мора да испуњава захтеве дефинисане у материјал EN ISO 20471 – да задржава рефлектујућа својства  после 60 циклуса прања на 600°C и 25  

циклуса хемијског чишћења, после излагања амбразији, пресавијању, савијању на ниским температурама, излагању киши и температурним варирањима. Флуоросцентна трака се на  

основни материјал причвршћује тако да приликом коришћења  и одржавања производа не сме доћи до оштећења и одвајања траке.  

Напомена: Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе по један узорак блузе, панталона, мајце, дукса, мантила и сукње, као и комад тканине величине (величине 20x20цм)  од сваке 

боје. Наручилац ће све  узорке који задовоље  минималне  техничке карактеристике  по захтеву наручиоца, премерити и  дати на циклус пробног прања из три пута у перионици Дома 

здравља, након чега ће се извршити поновно контролно мерење. Понуда понуђача чији се узорци након пробног прања покажу као незадовољавајући  (узорак је променио боју,  

променио димензије – скупио се, истегнуо се више од дозвољеног, ранфла на рукаву се скупила, раширила,  и слично), ће бити одбијена као неодговарајућа. 

Понуда која не садржи узорке биће одбијена од стране Наручиоца као неприхватљива.  

Напомена: Наручилац ће добављачу са којим склопи уговор доставити списак са конфекцијским бројевима. 

                                  М.П.                                                                              Понуђач 

                                                                                                                                                                      
_________________ 



 

 

 


