
 

 

Дел.бр. 3980/4 

Датум: 31.12.2015. 

Страна 1 од 1       

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

 

ПРЕДМЕТ:  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ– јавна набавка добра 

Куповина опреме за централне кухиње: ,,Весна" у објекту ,,Весна" и ,,Лане" у објекту ,,Срна" и  

куповина машина за прање посуђа обликоване у три партије 

Број јавне набавке Д 15-32 

 

На основу  члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12,14/15 и 68/15) 

достављамо информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке- добра 

Куповина опреме за централне кухиње: ,,Весна" у објекту ,,Весна" и ,,Лане" у објекту ,,Срна" и  

куповина машина за прање посуђа обликоване у три партије 

Број јавне набавке Д 15-32 

 

Измене конкусне документације су следеће: 

Партија 1: 

 

- страна 76 поз 98 партија 1 мења се тако да уместо: Капацитет мин.150 Л., треба да 

стоји: капацитет мин.135 Л.    

- страна 76 -77 поз 99 партија 1 мења се тако да уместо: Капацитет мин.150 Л., треба да 

стоји: капацитет мин.135 Л.    

- страна 77 -78 поз 100 партија 1 мења се тако да уместо: Капацитет мин.150 Л., треба да 

стоји: капацитет мин.135 Л.  

-  Страна 78 и 79 мења се поз.101 , партија 1. уместо: Капацитет 120 до 130 Л.треба да 

стоји: Капацитет 120 до 135 Л, 

- Страна 81,82 и 83- поз. 104., партија 1., треба да стоји: ком 2 

 

Партија 2  

- страна 130-131 поз. 89 ,партија 2 мења се тако да уместо: Капацитет мин.150 Л., треба да 

стоји: капацитет мин.135 Л;    

- страна 131-132 поз. 90 ,партија 2 мења се тако да уместо: Капацитет мин.150 Л., треба да 

стоји: капацитет мин.135 Л;    

- страна 132-133 поз. 91 ,партија 2 мења се тако да уместо: Капацитет мин.150 Л., треба да 

стоји: капацитет мин.135 Л;    

- страна 133-134 поз. 92 ,партија 2 мења се тако да уместо: Капацитет 120 до 130 Л.треба 

да стоји: Капацитет 120 до 135 Л; 

- страна 134-135 поз. 93 ,партија 2 мења се тако да уместо: Капацитет мин.150 Л., треба да 

стоји: капацитет мин.135 Л.    

 

Уз овај допис прилажемо измењене стране 76,77,78,79,80,81,82,83,130,131,132,133,134 и 

135 и 136 које чине саставни део конкурсне документације и које замењују првобитну 

страну означену истим бројем.  

                                

                                                                                                     Комисија за јавну набавку 


