
 

 

 

 

 

Основна и средња школа „9.мај“ 

Зрењанин, Народне омладине 16  

број: 2497 

дана: 10.12.2014. године 
 

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара – Намирница и 

прехрамбених производа за школску кухињу обликовану по партијама од 1 до 11, за партије од 7 до 11, 

у отвореном поступку по јавном позиву број 2340 од 21.11.2014.  

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) Комисија  

за јавну набавку добара - Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу обликовану по 

партијама од 1 до 11, за партије од 7 до 11, у отвореном поступку по јавном позиву број 2340 од 

21.11.2014. сачинила је следећу измену: 
 

У  конкурсној  документацији у поглављу III Спецификација, количина и опис добара, место и начин 

испоируке добара, на страни 5. Партија 8. Брашно, тестенине и кондиторски производи, уместо: 

Ред. број Назив производа Јед.  мере Количина 

8.1 Пшенично брашно     Т-500 кг 220 

8.8 Макароне  350гр. пак. пак 200 

8.9 Шпагете     500 гр. пак. ком 140 

8.17 Кекс Чоколадне наполитанке – ринфуз  кг 30 

8.24 Ситни колачи (мешани) 1кг пак. пак 10 

 

треба да стоји: 

Ред. број Назив производа Јед.  мере Количина 

8.1 Пшенично брашно  Т-500  1/1 кг 220 

8.8 Макароне са јајима  350гр. пак. пак 200 

8.9 Шпагете са јајима 500 гр. пак. пак 140 

8.17 
Кекс Чоколадне наполитанке пуњене какао 

кремом и преливене какао преливом – ринфуз  
кг 30 

8.24 Ситни колачи (мешани) – не посни 1/1  кг 10 

 

Сагласно наведеним изменама, врше се истоветне измене и на страни 53. Спецификација намирница и 

прехрамбених производа за Партију 8. Брашно, тестенине и кондиторски производи, која је саставни део 

Обрасца понуде. 

Нову страну број 53. конкурсне документације достављамо у прилогу. 

Уместо садашње стране 53. из конкурсне документације ДОСТАВИТИ НОВУ СТРАНУ 53.  која је дата у 

прилогу ове измене. 

 

Прилог: Нова страна 53. Конкурсне документације 

Измену доставити: 

- на порталу јавних набавки 

- на интернет страници наручиоца.  

Ова измена конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације. 

У  осталом делу Конкурсна документација, као и рок за подношење и отварање понуда, остају   

непромењени. 

 

 

       Владимир Радишић,  
                                председник комисије за  ЈН I-1/2014 

 



 


