
 

 

 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 37/2019 

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 број 37/2019 

Врста предмета: Добра 

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из општег 

речника набавке: 

Предмет јавне набавке je набавка потрошног 

материјала за потребе Сектора за угоститељске 

услуге. 

Назив и ознака из општег речника: 24000000-4  

Хемијски производи. 

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 на страни 40 од 53, у Обрасцу 

спецификације са структуром понуђене цене. У 

табели под редним бројем 46. треба да стоји 

Навлака за моп (из ставке бр. 45).  

Измењена страна конкурсне документације налази 

се у прилогу. 

Потребно је доставити понуду на Измењеној страни 

Конкурсне документације. 

У свему осталом конкурсна документација остаје 

неизмењена. 

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

 

  

  

 



Страна 40 oд 53 

 

 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 37/2019 

Ред. 

бр. 
Назив 

Јед. 

мере 

Процењена 

количина 
Произвођач 

Јединична 

цена без  

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

(4х6) 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

(4х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
хемијски састав: 35% водоник перокскида, 3-4% 

лимунске киселине)  
  

     

31. 

Средство за дезинфекцију апарата за сладолед 

1/1 кг  

(SANI GRANULAT или одговарајући) 

 Хемијски састав: троклозен натријум дихидрат 

ком. 6 

     

32. 
Средство за чишћење сребра ( сребрног есцајга ) 

5/1 л 
ком. 20 

     

33. 
Средство за прање подова 1/1 л (универзално за 

све врсте подова) 
ком. 200 

     

34. Средство за чишћење рерни у спреју 0,5 л ком. 300      

35. 
Сирће алкохолно 1/1 л, сирћетне киселине 

мин.9% СН3СООН 
ком. 3.500 

     

36. Освеживач просторија у спреју 300 ml ком. 250      

37. 
Електрични апарат за освежавање просторија са 

улошком 
ком. 400 

     

38. 
Уложак за електрични апарат за освежавање 

просторија 
ком. 800 

     

39. Овеживач  за WC шољу течни комплет ком. 6.000      

40. Кофа пластична 10 л ком. 100      

41. Корпа за отпатке PVC ком. 500      

42. Четка портвиш од синтетичког влакна са штапом ком. 150      

43. WC четка са постољем ком. 200      

44. Четка рибаћа ком. 100      

45. 
Моп комплет (папучица са навлаком и 

алуминијумска ручица) 
ком. 400 

     

46. Навлака за моп (из ставке бр. 45) ком. 400      
 


