
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА  
Краљице Ане бб  
БЕОГРАД  Број: 
Дана: 
Београд, Краљице Ане бб 
 
 
На основу члана 63. став 1.  Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015)  Наручилац мења конкурсну документације у поступку јавне набаке:   
 

 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ И ИНВЕНТАР ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ПО ПАРТИЈАМА 
РЕДНИ БРОЈ 40-1.1.17 

 
 
 
Измене и допуне конкурсне документације су у делу 4 техничка спецификација и 
документација и  делу 7 образац понуде: 
 
 
 
I - у oбрасцу техничке спецификације (поглавље 4.1 ) као и у обрасцу понуде (поглавље 7.) из 
конкурсне документације:  
 

1) Мења се опис за позицију 4 из партије 1. – уместо картонска тацна, бела, димензије 
260х180х12 уписује се Стиропор тацна, бела, димензије ≈260х180х12mm 

 
 
Прилог: измењени обрасци:  
  техничка спецификација (образац 4.1 Партија 1.) из конкурсне документације  понуда са спецификацијом (образац 7.1 Партија 1.) из конкурсне документације  

 
 
 
 
 
 

члан  Комисије за јавну набавку                                                         
          Ненад Јуричевић  

 
 
 
 
 
 



 
4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
4.1 ПАРТИЈА 1- материјал за угоститељство 

 
Ред. 
број 

 
О п и с 

 
Јед. мере 

Потребна 
количина 

1.  Салвета, двослојна, бела, димензије: 33х33мм, паковање 
100/1 пак 630 

2.  Салвета, трослојна, једнобојна, димензије: 33х33мм, 
паковање 100/1 пак 100 

3.  ПВЦ чаше, једнократна употреба, запремина 200мл, 
паковање 100/1  пак 185 

4.  Стиропор тацна, бела, димензије ≈260х180х12mm, 
паковање 30/1 пак 120 

5.  Сламчице, зглобне, паковање 1000/1 пак 15 
6.  АЛУ фолија, дужина 30m димензије 400мм ком 240 
7.  Стреч фолија,  

прехрамбена, дужина 100м ком 65 
8.  Месарски папир са фолијом кг 100 
9.  Папир за печење 

дужина 330мм кг 25 
10.  ПВЦ кесе, трегерице, средње, шушкаве, паковање 100/1  пак 10 
11.  ПВЦ кесе, трегерице, велике, шушкаве, паковање 100/1  пак 120 
12.  Кесе за замрзивач, 3кг,  

паковање 50/1 пак 30 
13.  Кесе за замрзивач, 5кг,  

паковање 50/1 пак 30 
14.  ПВЦ кашичице за еспресо, паковање 1000/1 пак 7 
15.  ПВЦ кашичице за лимунаду, паковање 50/1 пак 60 
16.  ПВЦ кашичице за чај, 

 паковање 100/1 пак 250 
17.  Чачкалице, округле,  

паковање 1000/1 пак 12 
18.  Штапићи за ражњиће,  

паковање 200/1 пак 8 
19.  Папирне корпице, округле, беле, димензије 60/50/35мм, 

паковање 100/1 пак 6 
20.  ПВЦ прибор у сету: виљушка, нож, салвета, паковање 

600/1 пак 3 
21.  ПЕТ посуда, запремине 750мл, једнократна употреба, са 

поклопцем, паковање 100/1 ком 6 
 Напомена:  Понуђач је обавезан да  достави узорке за сва понуђена добра.  
 
 
 
 
 
 
 
 



7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
за материјал и инвентар за угоститељство по партијама 

редни број набавке 40-1.1.17 
 

7.1   ПАРТИЈА 1 – материјал за угоститељство 
 

П   О   Н   У   Д   А 
бр. ______________ од _______________ 

 
1) Општи подаци о понуђачу: 
         -  Назив понуђача: 
_______________________________________________________________ 
 
- Адреса и седиште понуђача: ____________________________________________________ 
 
- Матични број понуђача: _______________________________________________________ 
 
- Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): _________________________________ 
 
- Име особе за контакт: __________________________________________________________ 
 
- Електронска адреса понуђача (e-mail): ___________________________________________ 
 
- Телефон: _____________________________________________________________________ 
 
- Телефакс: ____________________________________________________________________ 
 
- Број рачуна понуђача и назив банке: ____________________________________________ 
 
- Лице овлашћено за потписивање уговора_________________________________________ 
 
2) Понуду дајем: - заокружити и податке уписати за а), б) или в)  
а) самостално 
б) као заједничку понуду: 1. ______________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________ 
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 
в) са подизвођачем: 1. ______________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________ 
 (навести назив и седиште свих подизвођача) 
 
3) Укупна цена на паритету fco Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, исказана у 
динарима без ПДВ-а: ______________________________________________________________________________ 
4) Укупна цена на паритету fco Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, исказана у 
динарима са ПДВ-ом: ______________________________________________________________________________ 
5) Начин и рок плаћања: на основу рачуна, по извршеноj испоруци, а најкасније у року 
од 45 дана од дана пријема исправног рачуна.             
            
                                      



6) Рок и место испоруке: _____________________ дана од дана закључења уговора (не 
може бити дужи од 30 дана), на паритету fco Наручиоца у Београду, Краљице Ане бб.   
 
Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда. 
 Напомена понуђача:___________________________________________________________ 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

Ред. 
број 

 
О п и с 

 
Јед. 
мере 

Потреб
на 
количи
на 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

1.  Салвета, двослојна, бела, димензије: 
33х33мм, паковање 100/1 пак 630   

2.  Салвета, трослојна, једнобојна, димензије: 
33х33мм, паковање 100/1 пак 100   

3.  ПВЦ чаше, једнократна употреба, 
запремина 200мл, паковање 100/1  пак 185   

4.  Стиропор тацна, бела, димензије 
≈260х180х12mm, паковање 30/1 пак 120   

5.  Сламчице, зглобне,  
паковање 1000/1 пак 15   

6.  АЛУ фолија, дужина 30m  
димензије 400мм ком 240   

7.  Стреч фолија,  
прехрамбена, дужина 100м ком 65   

8.  Месарски папир са фолијом кг 100   
9.  Папир за печење 

дужина 330мм кг 25   
10.  ПВЦ кесе, трегерице, средње, шушкаве, 

паковање 100/1  пак 10   
11.  ПВЦ кесе, трегерице, велике, шушкаве, 

паковање 100/1  пак 120   
12.  Кесе за замрзивач, 3кг,  

паковање 50/1 пак 30   
13.  Кесе за замрзивач, 5кг,  

паковање 50/1 пак 30   
14.  ПВЦ кашичице за еспресо, паковање 1000/1 пак 7   
15.  ПВЦ кашичице за лимунаду, паковање 50/1 пак 60   
16.  ПВЦ кашичице за чај, 

 паковање 100/1 пак 250   
17.  Чачкалице, округле,  

паковање 1000/1 пак 12   
18.  Штапићи за ражњиће,  

паковање 200/1 пак 8   
19.  Папирне корпице, округле, беле, димензије 

60/50/35мм, паковање 100/1 пак 6   
20.  ПВЦ прибор у сету: виљушка, нож, салвета, 

паковање 600/1 пак 3   



21.  ПЕТ посуда, запремине 750мл, једнократна 
употреба, са поклопцем, паковање 100/1 ком 6   

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а 
ПДВ по стопи од ____ %  

УКУПНО ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом: 
 

 Напомена:  Обавезно доставити узорке за сва понуђена  добра 
 Прилози  обрасца  понуде:   -   Прилог 1(подаци о понуђачу), 
                               -   Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и 
                                           -   Прилог 3(подаци о подизвођачу).  
 
 Датум  

МП 
Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 
 

 
 
  
 


