
 

ИЗМЕНА 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Назив наручиоца: Управа за заједничке послове републичких органа  

Адреса наручиоца: Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница 

наручиоца: 
www.uzzpro.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке: 
Отворени поступак јавне набавке број 112/2019 

Врста предмета: Добра 

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из општег 

речника набавке: 

Предмет јавне набавке je набавка ситног инвентара за 

потребе Сектора за угоститељске услуге и Сектора за 

репрезентативне објекте и биротехничке послове 

(Партија 3 – Ситан инвентар). 

Назив и ознака из општег речника: Ситан инвентар у 

угоститељству 39311000-5. 

Измена конкурсне 

документације: 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), врши се измена конкурсне документације и то: 

страна 29 од 39, а односи се на опис добра под редним 

бројем 17. из спецификације обрасца понуде.  
 

Потребно је да понуђачи дају понуду на измењеној стани 

конкурсне документације која се налази у прилогу.  

У свему осталом конкурсна документација остаје 

неизмењена. 

Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 



Страна 29 од 39 

 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26 OП 112/2019 

 

  

16 
Филтери за усисивач NISFILK-AERO 

20 127.140.03/20; 11/96/13 
ком. 

 
10 

    

17 

Апарат за вертикално пеглање одела 

Philips clear toch GC 527/20 

1

6

0

0

 или одговарајуће 

ком. 

 

3 

    

18 
Пегла на пару TEFAL FV4950 или 

ROWENTA DZ 5921 или одговарајуће  
ком. 

 
5 

    

19 

Пегла метална без паре тешка – ЕLMA 

TP 001 или ROWENTA или 

одговарајуће 

ком. 

 

1 

    

20 
Даска за пеглање 114cm x34cm,  Vileda 

ком. 
 

4 
    

21 

Вeшaлицa (офингер) за сакое  

Дрвeна, проширена  у пределу 

рамена,   попречна пречага за 

панталоне, ојачана, обла, глатко 

обрађена 

ком. 

 

100 

    

22 Зидни сат, пречника 40цм ком.  3     

23 

Самостојећа округла пепељара, 

нерђајући челик, висина 60 cm, 

пречник мин 25cm, макс 30 cm 

ком. 

 

2 

    

24 

Транспортна колица са мин. 2 

ротирајућа точка, до 300кг носивости, 

са једном платформом, димензије 

в*ш*д/610*910*880мм 

ком. 

 

 
1 

    

25 
Уљани радијатор , минимум 10 ребара, 

минимум 2500W 
ком. 

 
3 

    

26 Калорифер, трофазни, минимум 9kw ком.  1     

 


