
 

 

 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 54/2019 

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 54/2019 

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: 

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: 
 

- на страни 55 од 73 у Обрасцу спецификације са 

структуром понуђене цене у Партији 4 - Опрема БЗР, у 

ставки под редним бројем 18, у колони 6. „Јединична цена 

без ПДВ-а“ број 400,00 брише се.  

Измењена страна 55 конкурсне документације налази се у 

прилогу. 

Потребно је доставити понуду на измењеној страни 

Конкурсне документације. 
 

- на страни 61 од 73 у Обрасцу спецификације са 

структуром понуђене цене у Партији 6 - Радна обућа БЗР, 

ставка под редним бројем 7 са свим припадајућим 

колонама брише се. 
 

- на страни 64 од 73 у Обрасцу спецификације са 

структуром понуђене цене у Партији 6 - Радна обућа БЗР, у 

тексту испод табеле брише се текст „Ставка 7: 

Декларацију о усаглашености, сертификат о прегледу типа 

издат од именованог тела са територије Србије, технички 

лист производа, упутство за одржавање.“ 

Измењене стране 61 и 64 конкурсне документације неће се 

штампати да се не би пореметио означени као и укупан 

број страна конкурсне документације с тим што је 

потребно доставити понуду  у складу са изменом 

конкурсне документације.  

У свему осталом конкурсна документација остаје 

неизмењена. 

Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 
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Управа за заједничке послове републичких органа  
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Ред. 

бр. 
Назив Корисник 

Јед. 

мере 

Процењена 

количина 

Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупно без 

ПДВ-а (5х6) 

Укупно са  

ПДВ-а (5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18. 

ПВЦ рукавице (заштитне гумене)                    
Израђене у складу са стандардима  

CРПС ЕН 388, ниво заштите мин 3121 

СРПС ЕН 374 

 

Рукавице са пет прстију И палцем на 

длану израђене од синетичке гуме, 

неопрене. 

Начин израде:мочењем са храповом 

спољашном површином на длану И 

прстима. 

Отпорне према киселинама И 

алаклијама.Дужина рукавица мин.330 

мм.Дебљина рукавице мин 0,70 мм, 

Сектор за 

репрезен. и 

биротехничке 

послове 

пар 80 
 

 
 

 

Укупна цена: 
 

 

 

Уз наведне ставке потребно је доставити: 

Ставка 1: Декларацију о усаглашености, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, технички лист 

производа, упутство за одржавање. 

Ставка 2: Декларацију о усаглашености, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, технички лист 

производа, упутство за одржавање. 

Ставка 3: Декларацију о усаглашености, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, технички лист 

производа, упутство за одржавање. 

Ставка 4: Декларацију о усаглашености, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, технички лист 

производа, упутство за одржавање. 

Ставка 5: Декларацију о усаглашености, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, технички лист 

производа, упутство за одржавање. 

Ставка 6: Декларацију о усаглашености, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, технички лист 

производа, упутство за одржавање. 
 


