
 

 
Број: ЈН 38/17/ЈНМВ 

Датум: 05.12.2017.  

 

       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 

Србије бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ  ДОБАРА  

Набавка  посуђа, есцајга и других посуда у поступку јавне набавке мале  

                                                    вредности  

38/17/ЈНМВ 

 

Дана 01.12.2017. године  на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца  објављен је 

позив за прикупљање понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке 

мале вредности ,  број 38/17/ЈНМВ, у којој Наручилац врши измену на следећи 

начин: 

                                                             I 

 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 33/15/ЈНМВ мењају се следећа 

поглавља: 

 III – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

УСЛУГА  
  

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

Нови рок за подношење понуда је: 14.12.2017. године до 10,00 часова, а рок за 

отварање понуда је дана: 14.12.2017. године у 10,30 часова. 

 

 

 

 

 

 

 



 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

 

Предмет набавке су добра- Набавка посуђа, есцајга и других посуда у поступку 
јавне набавке мале вредности 38/17/ЈНМВ 
 
 

Редни 
број 

Назив 
Јединиц
а мере 

Количин
а 

Цена по 
јединици 
мере (без 

ПДВ-а) 

Вредност 
без ПДВ-а 

1 Плитки тањир дим.23-25 cm- 
inox 

ком 150   

2 Десертни тањир inox,дим.  18-
21 cm 

ком 120   

3 Тембало inox дубоко 16-19 cm ком 95   

4 Шоља са дршком , запремине 
0,2dсl,  inox  

ком 130   

5 Чиније за компот-пудинг ø14 -
15cm- inox  

ком 100   

6 Кашике супене од нерђајућег 
челика за прехрамбену 
индустрију(есцајг) 

ком 300   

7 Кутлача 3-3,5 dcl , inoх ком 7   

8 Кашика француска, округла , 
inoх-16cm 

ком 9   

9 Хватаљка за салату inox 20-22 
cm 

ком 8   

10 Тацне за ручавање ABS 
пластика дим. ( од 40х27 до 
46х32) 

ком 80   

11  ПВЦ бокал са дршком  и 
одвојивим поклопцем, 
запремине 2l  

ком 50   

12 Стаклене чаше запремине 
0,2dсl , цилндричне ,провидне, 
безбојне, баждарене са 
дебљим дном 

ком 620   

13 Лонац од 5l inox  са поклопцем ком 4   

14 Виљушке од нерђајућег 
челика за прехрамбену 
индустрију (есцајг) 

ком 220   

15 Ножеви од нерђајућег челика 
за прехрамбену индустрију 
(есцајг нож  класик) 

ком 220   

16 Мале десертне кашичице  од 
нерђајућег челика за 
прехрамбену 
индустрију(есцајг) 

ком 50   

17 Дубоки тањир минимум 22 cm-
25 cm inox  

ком 70   

18 Хватаљка за колаче inox20-22 
cm 

ком 4   



19 Кутлача 2 dcl , inoх ком 4   

20 Сланик inox 2/1 флашице 
(комплет) 

ком 40   

21 Шоље за капућино 
порцеланске са дршком 2 dcl 

ком 100   

22 Шоље за белу кафу 
порцеланске са дршком 0,25 
dcl  

ком 300   

23 Чиније за салату (мале) 
порцеланске 12-15 cm 

ком 150   

24 Кутлача 1 l - inox ком 30   

25 Аперитив чаше стаклене ком 150   

26 Шерпа inox од 5  l,  са 
поклопцем 

ком 2   

27 Inox бокал са поклопцем  
од 1 l. 

ком 5   

28  Тањир порцелански плитки, 
21-23cm 

ком 40   

29 Тањир порцелански дубоки, 
21-23cm 

ком 40   

30 Овал inox за 6 особа ком 10   

31 Чиније inox за супу – супијера 
2,5 l са поклопцем 

ком 6   

32 Џезва за кафу 3-4 dcl ком 2   

33 Округли послужавник Ø34-35 
cm -ABS пластика 

ком 20   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А     

 ПДВ     

 УКУПНО СА ПДВ-ом     

 
Напомена: Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и 
задатим карактеристикама. 
Понуђач је обавезан да достави узорке за добра под редним бројем: 
3,6,10,12,14,15,16,21,22 и 33. 
 
 
          Место и датум:                                                            Понуђач: 
______________________                                        ______________________ 
 

М.П 
 

 
 
 

 


