
Предшколска установа 

„БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА  

Инђија, Душана Јерковића бр. 17а  

Број: 404-292-10/2020-05  

Датум: 17.08.2020. године 
 

На основу чл. 63. ст. 1. и ст. 5. Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20. истог 

Закона („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Предшколска установа 

„Бошко Буха“ из Инђије, ул. Душана Јерковића 17а (у даљем тексту: Наручилац) 

упућује: 

 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у поступку јавне набавке бр. 9/2020 

за јавну набавку добара – Храна, намирнице и вода 
 

 

 

I Након указивања заинтересованог понуђача, у прилогу ове измене Наручилац 

објављује новa ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 4. РИБА, на следећи 

начин: 

 

- врши се измена на страни 15. Конкурсне документације ТЕХНИЧКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 4. РИБА У ЦЕЛОСТИ. 
 

 

II Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 

Рок за подношење понуда је 28.08.2020. год. до 10.00 часова. 

 

 

III Контакт особа: Поповић Селена, дипл. правник, службеник за јавне набавке, факс: 

022/560-614, e-mail: selena.popovic@indjija.net, сваког радног дана од понедељка до 

петка у периоду од 07.00 до 14.00 часова. 

 

 

IV Ова измена чини саставни део конкурсне документације.  

 
 

 

 

 

mailto:selena.popovic@indjija.net


ПАРТИЈА  4. РИБА 

 

Ред. 

Број 

Врста  

намирнице  

Захтеване 

карактеристике 

Декларациј

а или  

произв. 

спец.  

      Произвођач Понуђене        

карактеристикe     

1.  Риба ослић – хек 

(енг. НАКЕ, 

латин.Merluccius 

Hubbsi ) 

Филети замрзнути, без 

коже, нутритивна 

вредност на 100 гр: 

удео масти око 1г, 

угљени хидрати мање 

од 1гр, протеини око 

18,8гр и соли око 

0,5гр, у 

интерфолираној 

амбалажи, паковање 

од 7-10кг, величина 

60-120гр. 

 

да 

 

 

2.  Сардина у уљу Екстра, мин.70-85% 

рибе, утроба 

одстрањена, сојино 

уље, мах.3% воде, са 

потезом за отварање, 

паковано у 125гр 

 

да  

 

 

3.  Туњевина  

комади у уљу 

Месо чврсте 

конзистенције, не 

суво, мах.6% воде у 

односу на нето масу 

конзерве, са потезом 

за отварање, 170 гр. 

 

да 

  

4.  Филети скуше у 

уљу  

Без коже и костију, 

мин.70% меса скуше, 

са потезом за 

отварање, паковање 

115гр 

да   

 

 

 

 
Напомена: У рубрици табеле под називом „декларација“ је наведено за које производе је 

неопходно доставити декларацију, у противном понуда ће се одбити.  

Испорука једном недељно у централни објекат Наручиоца, Душана Јерковића 17а, 

Инђија. 

 

 

 

 

                                                                                       Потпис овлашћеног лица,      
                                                            

       _____________________________ 

 


