
 

 

 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 

 

Назив наручиоца: Комесаријат за избеглице и миграције 

 

 
Адреса наручиоца: Нови Београд, Народних хероја бр. 4 

 Интернет страница 

наручиоца: 

 

www.kirs.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке: 

 

Отворени поступак број 12/2019 

Врста предмета: Услуге 

Предмет јавне набавке 

ознака из класификације 

делатности, односно назив и 

ознака из општег речника 

набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка услуге исхране лица 

смештених у објектима Комесаријата за избеглице и миграције 

Назив и ознака из општег речника: 

 
Услуга мензе и услуга достављања припремљених оброка - 55500000-9. 

 

 

Измена конкурсне 

документације: 

 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), врши се измена 

конкурсне документације у и то: 

 

- на страни 7. и 8.  од 53 конкурсне документације,  у Поглављу 

III  “Техничка спецификација“ се мења “јеловник“. 

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. 

Лице за контакт: Нада Мариновић Миланковић, e-mail: nada.marinovic@kirs.gov.rs  
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ИЗМЕЊЕНА ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ГЛАСИ: 

 

III 

TEХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

ЈЕЛОВНИК 
 

 

ДАН ДОРУЧАК УЖИНА РУЧАК          УЖИНА ВЕЧЕРА 
 

1 
2 кувана јаја (80-90 г), Хлеб 

(200г), млеко 3,2% м.м. (200 

мл), маслац (20 г) 

Сезонско воће 

(1 ком/150г) 

Пилеће месо (120 г), пиринач 

(150 г), Хлеб (150 г), сезонска 

салата (150 г) 

Сезонско воће 

(1 ком/150 г) 

Динстано поврће (240 

г) са пилетином (60 

г), кисело млеко  (180 

г), хлеб (150 г) 

 
2 

Топљени сир (2 ком. 35 г), 

Хлеб (200 г), кисело млеко 

2,8% м.м. (180 мл) 

Колач/Кекс (100г) 

 

Густи бели пасуљ са парадајз 

пиреом (300 г), хлеб (150 г) са 

сезонском салатом (150г) 

Сезонско воће                         

(1 ком/150г) 

Ослић(100 г), 

пиринач (150 г), 

пржени парадајз-

сатараш (100 г), 

кисело млеко (180 г) 

 
3 

 

Погачице 2 ком, млеко 

3,2% м.м. (200 мл) 

Сезонско воће 

(1 ком/150г) 

Ђувеч од поврћа  (200 г) + 

пиринач (150г) + одвојено хлеб 

(200 г )кисело млеко ( 180 гр) 

Пудинг 

(200 г) 

Мусака од шареног 

поврћа (250г) са 

млевеним месом (50г)  

и сезонска салата 

(150 г), хлеб (150 г) 

 
4 

 

Mед (20 г), џем (20 г), путер 

(20 г), Хлеб (200 г), млеко 

3,2% м.м. (200 мл) 

Колач/Кекс (100г) 

 

Густи бели пасуљ са парадајз 

пиреом (300 г), хлеб (150 г) са 

сезонском салатом (150г) 

Сезонско воће 

(1 ком/150г) 

Зелена динстана 

боранија (240г) са 

млевеним јунећим 

месом (60г) 

пропржена на луку, 

Хлеб (150 г), кисело 

млеко (180 г) 

  
5 

2 кувана јаја (80-90 г), Хлеб 

(200 г млеко 3,2% м.м. (200 

мл), маслац 20 г) 

Колач/Кекс (100г) 

 

Пилећи бирјани (300 г-

пилетине 60 г, пиринач-240 г),  

Хлеб (150 г), сезонска салата 

(150 г) 

Колач/Кекс 

(100г) 

 

Сардина (100 г = 1 

конзерва), црни лук 

(50 г),Хлеб (150 г), 

сезонска салата (150 

г), пудинг (200 г) 

 
6 

 

Крем сир (100 г), Хлеб (200 

г), млеко 3,2% м.м. (200 мл) 

Сезонско воће 

(1 ком/150г) 

Јунећи гулаш (150 г), кромпир 

пире,  сезонска салата (150 г), 

Хлеб (150 г) 

Сезонско воће 

(1 ком/150г) 

Запечене макароне у 

бешамел сосу са 

јајима (300г) + 

кисело млеко 2,8% 

мм (180 мл) 

 
7 

 Нудле (150 г)  

Сезонско воће 

(1 ком/150г) 

Паста  (200 г), јунећа шницла 

(100 г), одвојено  сос од 

парадајза (100 мл), сезонска 

салата (150 г) 

Пудинг (200 г) Кромпир паприкаш  

(300 г), хлеб  (150 г), 

сезонска салата (150 

грама) 

 
8 

2 кувана јаја (80-90 г), Хлеб 

(200 г), млеко 3,2% м.м. 

(200 мл), маслац (20 г)  

Сезонско воће 

(1 ком/150г) 

 

Бирјани iело  (300 г - пиринач 

120 г, ћуфте 120 г, 3 ком.), 

сезонска салата (150 г), Хлеб 

(150 г) 

Колач/Кекс 

(100г) 

 

Кромпир пире (200 

г), пржени ослић  

(100 г), хлеб (150 г), 

сезонска салата (150 

г)  



 
9 

 

Крем сир (100 г), Хлеб (200 

г), млеко 3,2% м.м. (200 

мл), граниоли (50 г) 

Сезонско воће 

(1 ком/150г) 

 

Вегетаријанска мусака 

(убацити патлиџан или 

тиквицу) (300 г), јунетина (100 

г), хлеб (150 г), кисело 

млеко(180 г) 

Сезонско воће 

(1ком/150г) 

 

Пуњене тиквице 

(250г пиринча + 60г 

млевеног меса, црни 

лук, бели лук, 

сушена нана), 

сезонска салата (100 

г), хлеб (100 г) кисело 

млеко (180 г) 

 
10 

Овсена каша 50 г,  млеко 

3,2% м.м. (200 мл), микс 

орашастих плодова    (30 г), 

мед (20 г) 

Сезонско воће 

(1 ком/150г) 

Густи бели пасуљ са парадајз 

пиреом (300 г),   хлеб (150 г)  са 

сезонском салатом (150г) 

Сезонско воће 

(1 ком/150г) 

Кромпир паприкаш  

(300 г), хлеб (150 г), 

сезонска салата (100 

г)  

 
11 

Слано пециво (150 г), сирни 

намаз 100г + јогурт 2,8% 

м.м. (180 мл) 

Сезонско воће 

(1 ком/150г) 

Ћуфте (120 г – 3ком), пире 

150г.  парадајз сос (30 г - 2 

супене каш), хлеб (150 г 

Пудинг (200 г) Макароне (150 г), 

парадајз сос (50 мл), 

кисело млеко 2,8% 

мм (180 мл),  

 
12 

  Мед (20 г), џем (20 г), 

путер (20 г), Хлеб (200 г),  

млеко 3,2% м.м. (200 мл) 

Сезонско воће 

(1 ком/150г) 

Зелена динстана боранија 

(240г) са млевеним јунећим 

месом (60г) пропржена на 

луку, хлеб (150 г), кисело 

млеко (180 г) 

Колач/Кекс 

(100г) 

 

 

Јунећи бирјани (300 

г), Хлеб (150 г), 

сезонска салата (150 

г) 

 
13 

 

Нудле (150 г)  

Сезонско воће 

(1 ком/150г) 

Пилећи паприкаш од белог 

меса (300 г), хлеб  (150 г), 

јогурт 2,8% м.м. (180 мл) 

Сезонско воће 

(1 ком/150г) 

Макароне (150 г), 

ћуфте (120 г – 3 ком.), 

сезонска салата (150 

г), Хлеб (150 г) 

 
14 

 

Крем сир (100 г), Хлеб (200 

г ) млеко 3,2% м.м. (200 

мл), граниоли (50 г) 

Колач/Кекс (100г) 

 

Кромпир паприкаш  (300 г), 

хлеб (150 г), сезонска салата 

(150 г) 

Колач/Кекс 

(100г) 

 

Кабул јело (300 г: 

пилеће бело месо  90 

г, пиринач 100 г, 

мешано поврће 150 

г), Хлеб (150 г),  

сезонска салата (150 

г) 

 
Напомена: Млеко, млечни производи и нудле се достављају оригиналном паковању 

 
 

 
 

 
                                                                                                                                  Потпис овлашћеног лица 

 
 

                                                                     

 ______________________                                                             


