
 
 

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 – јавна набавка број 102/2018 

Врста предмета: Добра 

Опис предмета 

набавке, назив и ознака 

из општег речника 

набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка ситног инвентара за потребе 

Сектора за угоститељске услуге и Сектора за 

репрезентативне објекте и биротехничке послове. 

Назив и ознака из општег речника: Ситан инвентар у 

угоститељству 39311000-5 

 

Број партија: 4 

Број и назив партије 
Назив и ознака из 

општег речника 

Партија   1  
Ситан угоститељски инвентар за 

репрезентативне објекте – виле 

Ситан инвентар у 

угоститељству 39311000-5 

Партија   2  
Ситан угоститељски инвентар за 

ресторане 

Ситан инвентар у 

угоститељству 39311000-5 

Партија   3  

Ситан инвентар за потребе 

репрезентативних и 

резиденцијалних објеката 

Ситан инвентар у 

угоститељству 39311000-5 

Партија   4  Остали ситан инвентар 
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 за Партију 2 у обрасцу спецификације 

понуде за ставку под редним бројем 119, на страни 45 од 63, у 

табели се додаје јединица мере и количина. 

 

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

 

Потребно је припремити понуду на измењеној страни конкурсне 

документације која се налази у прилогу и биће објављена на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

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

  



Страна 45 oд 63 

 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26 OП 102/2018 

Ред. 

број 

 

Назив 

Јединица 

мере 
Произвођач 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 

116. 

Модла силикон 17,5×30 мм, 

за 8 колача облика срце 7,2 cl, 

неклизајући платиниум 

силикон  

За интезивну употребу у 

пећницама, као и замрзавање 

Температутни режим од -

40°С до +300°С 

Смањено време печења 

захваљујући систему 

перфорације, која омогућава 

бољи пријем топлоте 

 

 

Ком 

 

 

 

 

 

 

1 

    

117. Модла силикон 12/1 ком 
 

1 
    

118. Модла силикон 65×60 ком 
 

1 
    

119. 

Модла силикон ø 9,5 цм, 

висина 4,6 цм 

Висококвалитетна 

силиконска пена са металним 

прахом 

Облик полулопте са 

обрнутом пирамидом на дну  

Температутни режим од -

70°С до +300°С 

ком 

 

1 

    

 


