
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: 
Јавна набавка мале вредности број 114/2018 

Врста предмета: Добра  

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из општег 

речника набавке: 

Предмет јавне набавке je набавка тепиха и итисона, 

Теписи, подни простирачи и ћилими 39530000-6. 

 

Број партија: 2 

Назив партија Назив и ознака из општег речника 

Партија   1  

 
Набавка тепиха 

Партија   2  Набавка итисона 

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 у 

обрасцу СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ 

ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ у табели  за Партију 1  

на страни 33 од 51. 

Ставка под редном броју 5 у колони Назив артикла 

мења се и гласи: „Машински теписи и тепих стазе, 

ексклузива - дезен по избору корисника; - састав: 100% 

полиестер –микрофибер; - број чворова /м2: 200.000-

300.000; - висина флора: 14-16мм; - тежина флора: 290-

320 г/м2“ 

Потребно је припремити понуду на измењенoj страни 

конкурсне документације која се налази у прилогу и 

биће објављена на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца. 

У свему осталом конкурсна документација остаје 

неизмењена. 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 

биће објављено на Порталу јавних набавки и на 

Интернет страници Наручиоца.  

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

 

 

 



Страна 33 oд 51 

  

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26, МН 114/2018     јул - 2018 

 

 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ АРТИКЛА 

Јед. 

мере 

Уписати назив понуђеног 

артикла (из прилозеног 

каталога или фотографије 

готивог производа) 

Количина 

Јединична 

цена без ПДВ-

а 

Јединична 

цена са ПДВ-

ом 

Укупно  

без ПДВ-а 

(5х6) 

Укупно  

са ПДВ-ом 

(5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 

 

Машински теписи и тепих стазе  

- састав: 100% полипропилен 

 - број чворова/м2: 200.000-250.000 

- висина флора:  12-14 мм 
 

м2 
 

50,00 

  

  
  
  
  

  
  
  
    

3 

 

Машински теписи и тепих стазе  

- састав: 100% полипропилен 

 - број чворова /м2: 75.000 – 120.000 

- висина флора: 5-8мм 
 

м2 
 

40,00 

  

  
  
  
  

  
  
  
    

4 

 

Машински теписи и тепих стазе  

- састав: 100% полипропилен 

- број чворова /м2: 120.000-180.000 

- висина флора: 6-9мм 

 

м2 
 

250,00 

  

  
  
  
  

  
  
  
    

5. 

Машински теписи и тепих стазе, 

ексклузива - дезен по избору 

корисника 

 

- састав: 100% полиестер –

микрофибер  

- број чворова /м2: 200.000-300.000 

- висина флора: 14-16мм 

- тежина флора: 290-320 г/м2 
 

м2  30,00 

    

 


