
 

 

Дел.бр. 4663/2 

Датум: 29.09.2015. 

Страна 1 од 2       

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

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

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ:  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ– јавна набавка – преговарачки 

поступак без објављивања позива за подношење понуда - добра – Куповина технолошке опреме 

за потребе опремања објеката предшколске установе „11 април“-Нови Београд, обликованог у 

две партије, Јавна набавка број Д 15-34 

 

 

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- преговарачки 

поступак без објављивања позива за подношење понуда - добра – Куповина технолошке опреме 

за потребе опремања објеката предшколске установе „11 април“-Нови Београд, обликованог у 

две партије, Јавна набавка број Д 15-34 

 

Измене конкурсне документације се односи на: 

Техничка спецификација за партију 1:  

На страни 5: ред. бр. 8 у колони назив после димензије ваге (мм):  уместо  260(Š)x287(D)x137(V)димензија 

таса: 230(Š)x190(D) (inox равни тас) маса уређаја: 2.8 кг сада стоји: мин. 260(Š)x287(D)x137(V)  ; 

димензија таса (мм)  : мин. 230(Š) x190(D) (inox равни тас) маса уређаја: мин. 2.8 кг 

На страни 5: ред. бр. 9 у колини назив мења се следећа димензија: Дим. 65-70x49-60x44-54 цм;           

тако да сада гласи: Дим. 64-70x49-60x44-54 цм;   

На страни 9: ред. бр. 43 у колини назив мења се следећа димензија: Дим. 65-70x49-60x44-54 цм;           

тако да сада гласи: Дим. 64-70x49-60x44-54 цм;   

На страни 10: ред. бр. 54 у колони назив мења се следећа димензија: дим 50x40x33цм тако да сада 

гласи: 50x40-50x33цм 

На страни 11: ред. бр. 65 у колони назив после димензије ваге (мм):  уместо  

260(Š)x287(D)x137(V)димензија таса: 230(Š)x190(D) (inox равни тас) маса уређаја: 2.8 кг сада стоји: мин. 

260(Š)x287(D)x137(V)  ; димензија таса (мм)  : мин. 230(Š) x190(D) (inox равни тас) маса уређаја: 

мин. 2.8 кг 

Образац 3а Партија 1 

На страни 43: ред. бр. 8 у колони назив после димензије ваге (мм):  уместо  

260(Š)x287(D)x137(V)димензија таса: 230(Š)x190(D) (inox равни тас) маса уређаја: 2.8 кг сада стоји: мин. 

260(Š)x287(D)x137(V)  ; димензија таса (мм)  : мин. 230(Š) x190(D) (inox равни тас) маса уређаја: 

мин. 2.8 кг 

На страни 44: ред. бр. 9 у колини назив мења се следећа димензија: Дим. 65-70x49-60x44-54 цм;           

тако да сада гласи: Дим. 64-70x49-60x44-54 цм;   

На страни 57: ред. бр. 43 у колини назив мења се следећа димензија: Дим. 65-70x49-60x44-54 цм;           

тако да сада гласи: Дим. 64-70x49-60x44-54 цм;  

На страни 61: ред. бр. 54 у колони назив мења се следећа димензија: дим 50x40x33цм тако да сада 

гласи: 50x40-50x33цм 



На страни 65: ред. бр. 65 у колони назив после димензије ваге (мм):  уместо  

260(Š)x287(D)x137(V)димензија таса: 230(Š)x190(D) (inox равни тас) маса уређаја: 2.8 кг сада стоји: мин. 

260(Š)x287(D)x137(V)  ; димензија таса (мм)  : мин. 230(Š) x190(D) (inox равни тас) маса уређаја: 

мин. 2.8 кг 

 

Образац 3б – Партија 2: 

На страни 69: ред. бр. 14 у колони назив мења се опис тако да сада гласи: Бокал за млеко 2 л. 

RF 18/10 

 

 

Уз овај допис прилажемо измењене стране 5,9,10,11,43,44,57,61,65 и 69 које чине саставни део 

конкурсне документације и које замењују првобитну страну означену истим бројем.                                                    

                                                                                                          

                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                

                                                                                                     Комисија за јавну набавку 


