
 

 

 

Основна и средња школа „9.мај“ 

Зрењанин, Народне омладине 16  

број: 2496 

дана: 10.12.2014. године 
 

 

 

На основу 63. Закона о јавним набавкама («Службени 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. године, сачинила је  

 

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања понуђача  
 

Један од потенцијалних понуђача је дана 08.12.2014. године упутио Комисији за јавну набавку 

добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу обликовану по партијама од 1 

до 11, за партије од 7 до 11, број ЈН I-1/2014, по јавном позиву број 2340 од 21.11.2014. године, 

следеће питање:  
 

ПИТАЊЕ:  

Поштовани, потребне су нам ближе информације у вези предметне јавне набавке, за партију  

8. Брашно, тестенине и кондиторски производи: 

• под ставком 8.1 Пшенично брашно – да ли је потребно паковање од 1кг, 5кг или 25кг? 

• под ставком 8.8 Макароне 350гр пак. и 8.9 Шпагете 500гр пак. – да ли су потребне 

тестенине са јајима или не? 

• под ставком 8.17 Кекс Чоколадне наполитанке – ринфуз – да ли су потребне наполитанке 

пуњене чоколадом или преливене чоколадом? 

• под ставком 8.24 Ситни колачи (мешани) – да ли су потребни посни или мрсни колачи? 

 

ОДГОВОР:  

Прихватамо Ваше сугестије изнете у постављеном питању. 

С тим у вези у конкурсној документацији на страни 5. и 53. треба да стоји:   

 

Партија 8. Брашно, тестенине и кондиторски производи 
 

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 

 

 

У том смислу, а на основу члана 63 Закона о јавним набавкама , Наручилац ће извршити измену  

конкурсне документације и ту измену објавити на Порталу јавних набавки као и на својој интернет 

страници. 

Одговор је саставни део конкурсне документације. 

 
 

 

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


