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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 

14/15 и 68/15), врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара – 

материјал за угоститељство, пиће и напици, JНМВ број 2/2019. 

Врши се измена конкурсне документације, на страни 5 од 37, у делу који се односи на 

тачку 7. Техничка спецификација, добро под редним бројем 17:  

 

17 
Газирана природна минерална вода, 1,5л „Књаз Милош“ 

или одговарајуће 

 

мења се и гласи: 

 

17 
Газирана природна минерална вода, 1,75л „Књаз Милош“ 

или одговарајуће 

 

Врши се измена конкурсне документације, на страни 33 од 37 у делу VIII ОБРАЗАЦ 

СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, добро под редним бројем 

17: 

 

17 
Газирана природна минерална вода, 1,5л „Књаз Милош“ 

или одговарајуће 

 

мења се и гласи: 

 

17 
Газирана природна минерална вода, 1,75л „Књаз Милош“ 

или одговарајуће 

 

Измењене стране конкурсне документације (стране: 5 и 33 од 37) налазе се у 

прилогу. Измене и допуне конкурсне документације су саставни део конкурсне 

документације, те је обавеза заинтересованих лица да припреме и поднесу понуду у 

складу са извршеним изменама. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

  



7. Техничка спецификација 

 

Предметна набавка обухвата: 

Редни 

 број 
Материјал за угоститељство, пиће напици Ј.мере Количина 

1 
Кафа млевена (мешавина пржене млевене кафе арабика и 

робуста, паковање од 250 гр или 500 гр) 
кг 1000 

2 Шећер кристал кг 400 

3 Шећер у коцкама кутија/кг 4 

4 Чај нана, кутија (мин.20 кесица) кутија 500 

5 Чај камилица, кутија (мин.20 кесица) кутија 300 

6 Чај зелени, кутија (мин.20 кесица) кутија 250 

7 Воћни чај шумски плодови, кутија (мин.20 кесица) кутија 100 

8 Црни чај, кутија (мин.20 кесица) кутија 100 

9 
Негазирана вода “Aqua viva“ или одговарајуће, стаклена 

амбалажа, 0.25л  
ком 800 

10 
Газирана природна минерална вода, „Књаз Милош“ или 

одговарајуће, стаклена амбалажа, 0.25л 
ком 600 

11 
Газирана природна минерална вода, 0.5л „Књаз Милош“ 

или одговарајуће 
ком 450 

12 
Газирана природна минерална вода, 0.5л „Хеба“ или 

одговарајуће  
ком 450 

13 
Минерална вода изворска, негазирана, 0.5л „Роса“ или 

одговарајуће 
ком 3000 

14 
Минерална вода изворска, негазирана, 0.5л „Хеба“ или 

одговарајуће 
ком 3500 

15 
Минерална вода изворска, негазирана, 1,5 л „Хеба“ или 

одговарајуће 
ком 

5500 

 

16 
Минерална вода изворска, негазирана, 1,5 л, „Роса“ или 

одговарајуће 
ком 4000 

17 
Газирана природна минерална вода, 1,75л „Књаз Милош“ 

или одговарајуће 
ком 500 

18 
Газирана природна минерална вода, 1,5л „Хеба“ или 

одговарајуће 
ком 500 

19 Швепс Битер лемон или одговарајуће, 1,5л ком 100 

20 Швепс Битер лемон или одговарајуће, 0,5л ком 800 

21 Кока кола или одговарајуће, 2л ком 200 

22 Кока кола или одговарајуће, 0,5л ком 2000 

23 
Воћни сок од поморанџе, 100% воће, без додатака адитива и 

конзерванаса, 1л 
ком 100 

24 Воћни сок од поморанџе, мин. 50% воће, 1л ком 400 

25 Сок од боровнице, мин. 40% воће, 1л ком 300 

26 
Сок бресква/јабука, 100% воће, без додатака адитива и 

конзерванаса, 1л 
ком 300 

27 Бистри сок од јабуке, мин. 50% воће, 1л ком 300 

28 Сок од ананаса, мин. 50% воће, 1л ком 250 

29 
Кафа еспресо, у зрну, мешавина арабике (мин. 40%) и 

робуста "Lavazza", "Illiy ", „Segafredo" или одговарајуће 
кг 85 

30 Инстант кафа, Classic NESTLE или одговарајуће кг 35 
 

Конкурсна документација за јавну набавку добара - материјал за угоститељство, пиће и напици, 

ЈНМВ број 2/2020 

Страна 5 од 37 



16. 
Минерална вода изворска, негазирана, 

1,5 л, „Роса“ или одговарајуће 
ком 4000 

      

17. 
Газирана природна минерална вода, 

1,75л „Књаз Милош“ или одговарајуће 
ком 500 

      

18. 
Газирана природна минерална вода, 

1,5л „Хеба“ или одговарајуће 
ком 500 

      

19. 
Швепс Битер лемон или одговарајуће, 

1,5л 
ком 100 

      

20. 
Швепс Битер лемон или одговарајуће, 

0,5л 
ком 800 

      

21. Кока кола или одговарајуће, 2л ком 200       

22. Кока кола или одговарајуће, 0,5л ком 2000       

23. 

Воћни сок од поморанџе, 100% воће, 

без додатака адитива и конзерванаса, 

1л 
ком 100 

      

24. 
Воћни сок од поморанџе, мин. 50% 

воће, 1л 
ком 400 

      

25. Сок од боровнице, мин. 40% воће, 1л ком 300       

26. 
Сок бресква/јабука, 100% воће, без 

додатака адитива и конзерванаса, 1л 
ком 300 

      

27. 
Бистри сок од јабуке, мин. 50% воће, 

1л 
ком 300 

      

28. Сок од ананаса, мин. 50% воће, 1л ком 250       

29. 

Кафа еспресо, у зрну, мешавина 

арабике (мин. 40%) и робуста 

"Lavazza", "Illiy ", „Segafredo" или 

одговарајуће 

кг 85 

      

30. 
Инстант кафа, Classic NESTLE или 

одговарајуће 
кг 35 

      

31. Млеко дуготрајно 2,8% м.м, 1л ком 2000       

32. 
Црна топла чоколада у кесицама од 

минимум 25 грама 
ком 350 

      

33. 
Бела топла чоколада у кесицама од 

минимум 25 грама  
ком 250 
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