
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

Назив органа који 

спроводи поступак: 
Управа за заједничке послове републичких органа  

Адреса: Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница: www.uzzpro.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке: 
Отворени поступак – јавна набавка број 103/2020 

Врста предмета: Добра 

Опис предмета 

набавке, назив и 

ознака из општег 

речника набавке: 

Предмет јавне набавке je набавка службене, заштитне и радне 

одеће и обуће за потребе запослених у Управи за заједничке 

послове републичких органа. 

Назив и ознака из општег речника: 18100000-0 Радна одећа, 

специјална радна одећа и прибор; 18800000-7 Обућа 

Измена конкурсне 

документације: 

Поступајући на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 и 91/2019-

др.закон) Управа за заједничке послове републичких органа врши 

измену конкурсне документације и то: 

1. На страни 15 од 95 мења се садржина Потврде на Обрасцу број 1. 

2. Врши се измена спецификације за Партију 2 – Радна куварска 

униформа на странама 40 и 41 од 95.  

Нова измењена спецификација за Партију 2 налазиће се на странама 

40, 40а, 41 и 41а од 95. 

 

Измењене стране конкурсне документације налазе се у прилогу. 

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. 

Потребно је да понуду поднесете на измењеним странама 

конкурсне документације. 

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



Страна 15 од 95 

 

Управа за заједничке послове републичких органа јун 2020 

Београд, Немањина 22-26 OП 103/2020 

Образац бр. 1  

 

Назив 

референтног 

наручиоца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, 

достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ____________________________________________________________ 

____________________________у  2015. 2016. 2017. 2018. и 2019. години, извршио испоруку 

службене, заштитне и радне одеће и обуће у укупној вредности од           

___________________________________ словима: __________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ динара), без ПДВ-а. 

 

 Потврда се издаје на захтев ____________________________________________ 

ради учешћа у јавној набавци број 103/2020, чији је предмет набавка службене, заштитне и 

радне одеће и обуће за потребе запослених у Управи за заједничке послове републичких органа 

и у друге сврхе се не може користити.  

 

Место  

Датум:  

  

  Наручилац-Купац 

 

  (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 

 



Страна 40 од 95 

 

Управа за заједничке послове републичких органа јун 2020 

Београд, Немањина 22-26 OП 103/2020 

Партија 2 – Радна куварска униформа 

Ред. 

бр. 
Назив Корисник 

Јед. 

мере 

Процењена 

количина 

Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

Укупно 

 без ПДВ-а 

(5х6) 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Мушки комплет куварског одела 
(блуза, панталоне-беле боје, 100% 

памук)  

Стандардна куварска униформа, 

комплет блуза и панталоне, материјал 

кепер. 

Блуза са руском крагном, ширине 2,5-

3,5цм, равног кроја, са два џепа 

нашивена и малим џепом са леве 

стране предњице, копчање на дугмад, 

дугог рукава који је машински 
порубљен. Панталоне са пластичним 

рајсфешлусом, појас дупло превијен са 

нашивеним гајкама, са косим џеповима 

са стране, поруб на ногавицама 

машински, без специфичних захтева. 

 

Сектор за 

угоститељство 
комплет 32  

 

 

 

2. 

Мушка куварска кецеља бела, 100% 

памук, материјал кепер 

 

Кецеља са портиклом на предњој 

страни више ка десно од средине, један 

нашивен џеп, везивање око врата и 

позади. 

Сектор за 

угоститељство 
ком. 32  

 

 

 

3. 

Мушка мајица бела, 100% памук, 

округли изрез, раван крој, кратки 

рукав, без специфичних захтева. 

Сектор за 

угоститељство  
ком. 32  

 

 

 



Страна 40а од 95 

 

Управа за заједничке послове републичких органа јун 2020 

Београд, Немањина 22-26 OП 103/2020 

 

Ред. 

бр. 
Назив Корисник 

Јед. 

мере 

Процењена 

количина 

Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

Укупно 

 без ПДВ-а 

(5х6) 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. 

Мушка куварска капа бела, 100% 

памук, материјал кепер, цела од 

материјала или са мрежицом по врху 

капе, са ластишом позади и ојачаним 

ободом. 

Сектор за 

угоститељство 
ком. 32  

 

 

 

5. 

Женски комплет куварског одела 
(блуза, панталоне-сукња) беле боје, 
100% памук) 

Стандардна куварска униформа, 

комплет блуза и панталоне или сукња, 

материјал кепер. 

 

Блуза благо струкирана, руска крагна, 

дуг рукав са два нашивена џепа са 

предње стране, копчање на дугме, сви 

поруби машински. Панталоне са 

пластичним рајсфешлусом напред, 

коси џепови, појас дупло превијен са 
нашивеним гајкама и ластишем са леве 

и десне стране који је убачен у појас. 

Сукња класичног кроја и дужине са 

рајсфешлусом позади, мали шлиц, 

отворен на дну сукње на задњем делу. 

Појас из једног дела дупло превијен са 

гајкама и ластишeм са леве и десне 

стране који је убачен у појас, без 

специфичних захтева. 

Сектор за 

угоститељство 
комплет 130  

 

 

 

6. 

Женска куварска кецеља бела, 100% 

памук, материјал кепер 

Кецеља са портиклом на предњој 

страни више ка десно од средине, један 
нашивен џеп, везивање око врата и 

позади. 

Сектор за 

угоститељство 
ком. 130  

 

 

 



Страна 41 од 95 

 

Управа за заједничке послове републичких органа јун 2020 

Београд, Немањина 22-26 OП 103/2020 

Ред. 

бр. 
Назив Корисник 

Јед. 

мере 

Процењена 

количина 

Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

Укупно 

 без ПДВ-а 

(5х6) 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. 

Женска мајица бела, 100% памук, 

округли изрез, раван крој, кратки 

рукав, без специфичних захтева. 

Сектор за 

угоститељство 
ком. 130  

 

 

 

8. 

Женска куварска капа бела, 100% 

памук, материјал кепер, цела од 
материјала или са мрежицом по врху 

капе, са ластишом позади и ојачаним 

ободом. 

Сектор за 

угоститељство 
ком. 130  

 

 

 

9. 

Мушки куварски мантил бели, 100% 

памук, материјал кепер 

Руска крагна ширине 3 - 4 ст, копчање 

напред на дугмиће са два нашивена 

џепа лево и десно на предњем делу и 

малим џепом нашивеним на левој 

страни на горњем делу предњице, 

позади шлиц дужине 25 - 30 цм, 

поруби машински, дуг рукав. 

Сектор за 

угоститељство 
ком. 3  

 

 

 

10. 

Женски куварски мантил бели, 100% 

памук, материјал кепер 

Руска крагна ширине 3-4 цм, копчање 

напред на дугмиће, са два нашивена 

џепа лево и десно на предњем делу, 

без малог џепа, без шлица позади, 

поруби машински, дуг рукав. 

Сектор за 

угоститељство 
ком. 10  

 

 

 

11. 

Мушке кломпе  
Мушке анатомске кломпе беле боје, 

горњиште од говеђе префориране коже. 
Подешавање обима помоћу копче. 

„Грубин“ или одговарајуће 

Сектор за 

угоститељство 
ком. 16  

 

 

 



Страна 41а од 95 

 

Управа за заједничке послове републичких органа јун 2020 

Београд, Немањина 22-26 OП 103/2020 

Ред. 

бр. 
Назив Корисник 

Јед. 

мере 

Процењена 

количина 

Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

Укупно 

 без ПДВ-а 

(5х6) 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. 

Женске кломпе  
Женске анатомске кломпе беле боје , 

горњиште од говеђе префориране коже. 

Подешавање обима помоћу копче. 

„Грубин“ или одговарајуће. 

Сектор за 

угоститељство 
ком. 65  

 

 

 

Укупна цена:   

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.   

   



 

 

 


