
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 јавне набавке  број 77/2020 

Врста предмета: Добра 

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из 

општег речника 

набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка ситног инвентара. 

Назив и ознака из општег речника: Ситан инвентар у угоститељству 

39311000-5. 

 

Број и назив партије 
Назив и ознака из 

општег речника 

Партија 1 
Ситан угоститељски инвентар за 

репрезентативне објекте 

Ситан инвентар у угоститељству 

39311000-5 

Партија 2 
Ситан угоститељски инвентар за 

ресторане 

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, 68/2015 и 91/2019- др.закон), врши се измена 

конкурсне документације у делу који се односи на спецификацију, за 

Партију 2, и то: 

Ставка под редним бројем 92. Миксер штапни, снага 600 W, тихи рад, број 

брзина 12, турбо дугме за инстант додатну снагу. Наставци – Метални 

додатак за сецкање, посуда за мешање. Капацитет посуде за мешање 8 лит. 

Кућиште од пластике и метала. Тежина апарата 9 кг. Једноставно чишћење, 

мења се и гласи: 

“Миксер штапни, снага 600 W, тихи рад, број брзина 12, турбо дугме за 

инстант додатну снагу. Наставци – Метални додатак за сецкање, посуда за 

мешање. Капацитет посуде за мешање 0,8 лит. Кућиште од пластике и 

метала. Тежина апарата 0,9 кг. Једноставно чишћење.“ 

 

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 

 

http://www.uzzpro.gov.rs/
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92. 

Миксер штапни, снага 600 W, тихи рад, број 

брзина 12, турбо дугме за инстант додатну 

снагу. Наставци – Метални додатак за сецкање, 

посуда за мешање. Капацитет посуде за 

мешање 0,8 лит. Кућиште од пластике и метала. 

Тежина апарата 0,9 кг. 

Једноставно чишћење 

Ком  5     

93. 
Рукавице памучне конобарске беле, пар, 100% 

памук  
Ком  180     

94. 
Виљушка за печење, инокс, димензије:27цм 

Дим радног дела 8×3цм 
Ком  6     

95. 

Модла силикон за парфе 

Силикон:еластомодул 

Материјал: високпоквалитетна силиконска 

пена са металним прахом  

Индивидуална модла ø9,5цм, 20цл 

Температурни режим : -70°Сдо+300°С                  

 

Ком 
 

 

20 
    

96. Модла проја 12 рупа Ком  6     

97. Модла проја 24 рупа Ком  9     

98. Рајф за торту флекси од ø18 до ø36 Ком  5     

99. 
Калуп четвртасти за торту максимум 40*21цм, 

висина 7,5 цм 
Ком  5     

100. Нож за хлеб 30цм Ком  10     

101. Нож за јело, инокс 18/10 Galileo  Ком  210     

102. Виљушка за јело , инокс 18/10 Galileo Ком  210     

103. Кашика за јело, инокс 18/10 Galileo Ком  210     

104. Нож десертни, инокс 18/10 Galileo Ком  210     

105. Виљушка десертна , инокс 18/10 Galileo Ком  210     

106. Кашика десeртна, инокс 18/10 Galileo Ком  210     

107. 

Блендер / Капацитета:1,5 литра 

Снага:800W /Број брзина 3 

Тежина апарата 2,4 кг 

Ком  7     

 


