
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН РАКИЋ“ 
Кнеза Грбовића бр. 31 
14242 Мионица 
Број: 02-113 
Дана: 06.02.2014.године 
 
 

На основу члана 54, став 13, тачка 1. и члана 63, став 5.Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/2012) Наручилац врши 

 
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ ДОБАРА-НАМИРНИЦЕ ЗА ЂАЧКУ УЖИНУ -   
Редни број јавне набавке бр. 1/2014 

 
 Наручилац Основна школа „Милан Ракић“, Кнеза Грбовића 31, 14242 
Мионица у конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности 
добара-намирнице за ђачку ужину мења и врши допуну у следећим 
деловима конкурсне документације: 
 

1. На страни 4, у одељку I – позив за подношење понуде мења 
се  у следећем и сада гласи: 

 
„Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да 

је у писаном облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу  

наручиоца: Мионица, ул. Кнеза Грбовића  бр. 31 са назнаком ''Понуда за 

јавну набавку добара  бр. 1/2014 - НЕ ОТВАРАТИ'',  најкасније до дана 

18.02. 2014. године до 12.00 часова.  

 

2. На страни 5, у одељку I – позив за подношење понуде мења 
се  у следећем и сада гласи: 

 

„Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за 

достављање понуда тј. дана  18.02.2014. године у 12.30 часова у 

просторијама наручиоца у Мионици, ул. Кнеза Грбовића бр. 31, канцеларија  

бр.52. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а у 

поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда 

комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку 

отварања понуда.“ 

 
2. На страни 27, 28, 29, 30, 31 и 32 у обрасцу 4. структуре цене-
спецификација, мења се и допуњује у целости и сада гласи: 



 
ОБРАЗАЦ 4. 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А  

Р
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Предмет 
набавке 

К
о

л
и

ч
и

н
а

  

Једи
ница 
мере 

Цена по  
јединици  
мере без  
ПДВ-а 

Цена по 
јединици 
мере са  
ПДВ-ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1. Пита са 

вишњом  

2800 комада     

2. Кроасан са 

шунком 

1600 комада     

3. Рол-виршла 1400 комада     

4. Пита са 

маком 

600 комада     

5. Ролница са 

сиром 

600 комада     

6.  лепиња 9000 комада     

7. хлеб 1400 комада     

8. Брашно (тип 

500) 

1500 кг     

9. квасац 7 кг     

10. макароне 50 кг     

11. Тестенине(ре

зан.-супа) 

12 Кг     

12. Шпагете  

30 

Кг     



13. Коре за 

гибаницу 

300 кг     

14. Млеко 1/1 

(Моја 

кравица 

„Имлек“ или 

одговарајући

) 

700 л     

15. Јогурт чаша 

(Моја 

кравица 

„Имлек“ или 

одговарајући

) 

6000 комада     

16. Сир крављи 200 кг     

17. качкаваљ 80 кг     

18. Кисела 

павлака 0,70 

(Моја 

кравица„Им

лек“ или 

одговарајући

) 

200 Комада     

19. маргарин 50 Ком.     

20. Јестиво уље 

(''Дијамант '' 

или 

одговарајући

) 

1800 л 

 

    

21. Јунеће месо 100 кг     

22. Млевено 

месо 

100 Кг     

23. Пилеће месо 20 кг     



24. Рибљи 

филети 

(сомовина) 

300 кг     

25. Виршла 

(''Матијевић''

или 

одговарајући

) 

300 кг     

26. Посебна 

салама 

(''Carnex'' 

или 

одговарајући

) 

300 кг     

27. Пилећа 

прса(''Матије

вић'' или 

одговарајући

) 

 

80 кг     

28. Српска 

кобасица 

100 кг     

29. Димљена 

ребра 

60 кг     

30. Чајна 

кобасица 

(''Матијевић''

или 

одговарајући

) 

100 кг     

31. Сланина 

(барена 

''Матијевић'' 

или 

одговарајући

30 кг     



) 

32. кромпир 1000 кг     

33. Пасуљ 50 кг     

34. Грашак 

(''Фриком'' 

или 

одговарајући

) 

60 кг     

35. Пиринач 

(„Ц“ или 

одговарајући

) 

120 кг     

36. Паприка 

бабура 

50 кг     

37. Купус 200 кг     

38. Зелена 

салата 

300 веза     

39. Црни лук 80 кг     

40. Бели лук 2 кг     

41. Шаргарепа 35 кг     

42. Першун 1 кг     

43. Кисели 

краставац 

30 кг     

44. Јаја (А 

класа) 

2400 Ком.     

45. Кечап 

''Полимарк 

или       

одговарајући

'' 

200 л     



46. Мајонез 

''Полимарк 

или       

одговарајући

'' 

30 л     

47. Био-зачин 12 кг     

48. Алева 

паприка 

6 кг     

49. Оригано 200 Ком.     

50. Млевени 

бибер 

30 Ком.     

51. Сенф 6 кг     

52. Чај кутија 

„алева“ или 

одговарајући  

80 Ком.     

53. Шећер 100 кг     

54. Со 20 кг     

55. Ванил-

шећер 

30 Ком.     

56. Прашак за 

пециво 

100 Ком.     

57. Џем 50 Кг     

58. Еуро крем 100 Кг     

59. Кисела вода 64 л     

60. Воће - јабука 120 Кг     

61. Јетрена 

паштета  

(''Carnex'' 

или 

одговарајући

500 Ком.     



) 0,150 

62. лимун 20 кг     

63. Сок сируп 

(''Нектар'' 

или 

одговарајући

) 

220 л     

64. Крем 

бананица 

1200 ком     

65. Парадајз 100 кг     

66. Пица 

панцерота 

3200 ком     

67. Стишњена 

шунка 

„Матијевић 

или 

одговарајући

“ 

80 кг     

 

Укупан износ без ПДВ-а:_________________________ 

Обрачунати ПДВ-е:____________________________ 

Укупан износ са ПДВ-ом:______________________ 

 

 

 

Датум: _____________________  Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

        М.П 

 _________________________________ 

 



 

 

Напомена:  

Понуђачи су обавезни да дају цене за сваку ставку из спецификације. У 

супротном наручилац ће његову понуду одбити. 

- У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне 

трошкове(испоруку на адресу наручиоца и сл.). 

- Попунити све позиције. 

- Уколико понуђач наступа са групом понуђача образац структуре цене 

потписује и оверава печатом сваки понуђач из групе понуђача или 

овлашђени представник групе понуђача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 У прилогу дописа налази се комплетна измењена конкурсна 
документација. 
 
 Молимо понуђаче да своју понуду припреме у складу са овим 
изменама као и да ОБАВЕЗНО доставе нови измењени образац структуре 
цене-спецификација уз своју понуду, а на начин који је описан у конкурсној 
документацији. 
 
 Уколико у међувремену неко од понуђача достави понуде по 
првобитној конкурсној документацији, исте се неће узети у разматрање. 
 
 Комисија ће ценити само оне понуде које буду у складу са овим 
изменама и допунама конкурсне документације. 
 
 У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 
 

Овај допис чини саставни део   комплетне измењене конкурсне 
документације. 
 
 
 

                 Комисија за јавну набавку 
 
 
      

 ________________________ 
  Мила Спасојевић 

 
                                                                                                          

________________________ 
  Стана Симовић 

 
 ________________________  

                                                                                               Светлана Ненадовић 
 


