
РЕПУБВЛИКА СРБИЈА 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЉУБИЧЕВАЦ 
БРОЈ:  209/2015 
ДАНА :  02.04.2015.  
 
 
На основу  чл.63. став 5 и члана 54.Закон о јавним набавкама (Сл.гласник Републике 

Србије  бр.124/12)   од Комисије   за спровођење поступка јавне набавке  образована по 

решењу број  206/2015. од 25.03.2015. доноси  се  

ИЗМЕНА  И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Врши се измен конкурсне документације  број   207/2015 од 25.04.2015. за  поступак  

јавне  набавке радова мале вредности    -  Изградња кухиње за потребе мотела у Дому 

културе  ( по партијама) , јн бр 1/2015. покренутом  Одлуком о покретању поступка бр 

205/2015.од 24.03.2015.године. 

у  следећем : 

1)   Мењају се подаци у конкурсној документацији на страни 15. –  табела за  Партију 2 – 

Кухињски намештај и опрема , ред- позиција број 03.  

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ:  

 „Хоризонтални замрзивач димензија 110х85х70 центиметара, запремине 320-330 литара, 

енергетски разред А , комада 1 “   

мења се и гласи:  „Хоризонтални замрзивач димензија 110х85х70 центиметара, 

запремине 320-330 литара, енергетски разред А , комада 2 “ .  

 

2)  такође се мењају подаци  на страни 16. –  ред- позиција број 11.  

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ :  

 „Радни  пулт димензија 200х60х85 центиметара од универа са радном кухињском плочом  

( 2 елемената  димензија 100х60х85),  јединица мере   m2,  количина 15 “,  

мења се и гласи:   „Радни  пулт димензија 200х60х85 центиметара од универа са радном 

кухињском плочом  ( 2 елемената  димензија 100х60х85),    јединица мере  комплет,  

количина  1.“ 

             

           

 Чланови комисије  

Златко Калиновић 

Љиљана Миловановски 

Драгиша Матасаревић 

  



П А Р Т И Ј А    2 

ОПРЕМАЊЕ КУХИЊЕ  

ОРН : 39141000-2   Кухињски намештај и опрема 

 

    Све позиције обухватају испоруку   и  уградњу. 

    Испоручилац је у обавези да своју динамику испоруке и уградње  усклади захтевима 

Наручиоца.  

р.бр. Опис позиције јединица 
мере 

количина јединична 

цена 

укупна 
цена 

1. Самостојећи фрижидер, димензије 
60х185х64 центиметара, запремине од 
360-370 литара. 

Енергетски разред  А 

 

 

ком 

 

 

2 

  

2. Самостојећи фрижидер, димензије 
50х85х60 центиметара, запремине од 
130-140 литара. 

Енергетски разред  А. 

 

ком 
2 

  

03. Хоризонтални замрзивач димензија 

110х85х70 центиметара, запремине 320 

– 330 литара. 

Енергетски разред  А 

 

ком 

 

2 

  

04. Електрични самостојећи шпорет 
димензија 60х85х60 центиметара, са 
„обичним“  округлим  ринглама и 
рерном.Енергетски разред  А 

ком 

 
1 

  

05. Шпорет на дрва са рерном, димензија 
75х72х57 центиметара. ком 1 

  

06. Роштиљ са хаубом од поцинкованог 

лима.Димензије роштиља  150х70х90 

центиметара. 

Димензије хаубе за извлачење дима 
ширина 200 центиметара. 

 

ком 

 

1 

  

07. Камински – зидни аспиратор  од „Инох-а“ 
или одговарајући, за одвод паре и дима, 
са димензијама    60х20х2х45 
центиметара. Капацитет одвода ваздуха  

 

ком 

 

1 

  



370 m3/h 

08. Мини кухиња  са судопером од 120 

центиметара и радном површином од 

универа, следећих карактеристика: 

доњи делови: 120х85х60 центиметара 

(судопера) + 40х85х60 центиметара   са 

фиокама,  

горњи елементи:  (2 комада) 80х72х32 
центиметара обрада ивице АБС трака 
22х2 мм, фронтови у боји дрвета, 
корпуси бели. 

комплет 
 

1 

  

09. Радни столови, димензија 180х80х75 са 
радном површином  од универа 
дебљине 25 мм, са 5 металних 
цилиндричних ногу.. 

 

ком 
5 

  

10. Сандук  за дрва, од универа, димензија 
70х55х60 центиметара, ивице обрађене 
АБС траком 22х2 мм  

ком 1 
  

11. Радни пулт димензија 200х60х85 
центиметра од универа са радном 
кухињском плочом ( 2 елемента 
100х60х85 центиметара) 

 

комплет
 

 

1 

  

 

 

     Укупно ПАРТИЈА  2  без ПДВ-а: ______________динара 

 

                                        ПДВ износ: ______________динара 

 

                                      Укупно партија 2 са ПДВ-ом: ______________динара 

 

  

                                                                                                                      ПОТПИС 

Дана:______________2015.године                        печат                        ________________      

                                                                                                                         

                                                                                                                   

 


