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К У Л А, М.Тита 99 
 
ПРЕДМЕТ: ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 
         На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је сачинио измену 
конкурсне документације број:
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, за јавну набавку добара
БРОЈ:01/2018-ОП, ПАРТИЈА 1.5. МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
следи: 

Мењају се, у целости, следеће 
новим странама на начин како следи

НАПОМЕНА: ОВУ  ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ  
ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  ИНТЕРНЕТ 
СТРАНИЦИ.   
 
Понуђачи, који су већ преузели конкурсну докум
страну преузму и поступе по наводима из исте. 
На страни 10. конкурсне документације мења се у одељку 
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
квалитета, рок извршења, место испоруке добара, евентуалне додатне услуге
табели, под редним бројем 2., 
нова реч „минимум“. 
На страни 10. конкурсне документације мења се у од
количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
квалитета, рок извршења, место испоруке добара, евентуалне додатне услуге

        

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је сачинио измену 
конкурсне документације број: 01-637-3/18, објављену дана  08.06.2018. год.
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, за јавну набавку добара

ОП, ПАРТИЈА 1.5. МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

следеће стране конкурсне документације и ист
на начин како следи у конкурсној документацији: 

НАПОМЕНА: ОВУ  ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ  
ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  ИНТЕРНЕТ 

Понуђачи, који су већ преузели конкурсну документацију дужни су да ову , измењену 
по наводима из исте.  

конкурсне документације мења се у одељку III Врста, карактеристике, 
количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
квалитета, рок извршења, место испоруке добара, евентуалне додатне услуге

под редним бројем 2.,  колона 2. додаје се нова реч: иза броја 0,18 додаје се 

конкурсне документације мења се у одељку III Врста, карактеристике, 
количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
квалитета, рок извршења, место испоруке добара, евентуалне додатне услуге

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је сачинио измену 
год. на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, за јавну набавку добара 
ОП, ПАРТИЈА 1.5. МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ у делу како 

истa се замењују 

НАПОМЕНА: ОВУ  ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ  
ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  ИНТЕРНЕТ 

ентацију дужни су да ову , измењену 

Врста, карактеристике, 
обезбеђивања гаранције 

квалитета, рок извршења, место испоруке добара, евентуалне додатне услуге у 
иза броја 0,18 додаје се 

Врста, карактеристике, 
количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
квалитета, рок извршења, место испоруке добара, евентуалне додатне услуге у 



табели, под редним бројем 3.,  колона 2. додаје се нова реч: иза броја 0,18 додаје се 
нова реч „минимум“. 

III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
Предмет јавне набавке бр.01-2018 – ОП су добра – 1. Храна, пиће, дуван и сродни 
производи – ОРН: 15000000 обликоване по партијама од 1.1 до 1.9 

ПАРТИЈА 1.5 – МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ, ОРН: 15500000-3 
Р.бр. Артикал Jединица мера Количина 

1. Млеко кравље 1/1  2,8мм Л 9.500 
2. Јогурт 0,2 – 0,18 минимум 2,8мм ком 12.500 
3. Кисело млеко 0,2 – 0,18 минимум 

2,8мм 
ком 600 

4. Кисела павлака  0,4  20%мм кoм 1.100 
5. Ситни сир 5/1   10%мм Кг 900 
6. Сир полутврди пуномасни  са 45% 

мм 
Кг 60 

 
Потенцијалнипонуђач мора испуњавати и примењивати систем HACCP и уз понуду    
наручиоцу мора доставити фотокопију HACCP Сертификата са преводом истог на 
српском језику. 
 
Понуђач мора наручиоцу понудити сва наведена добра из Спецификација. Квалитет 
предметних добaра мора одговарати српским стандарднимaза предметна добра. 
 
Уз ову партију доставити потписану и печатом оверену изјаву од стране овлашћеног лица 
понуђача да се понуђач обавезује да испоруку робе из ове партије врши свакодневно. 
Понуде које не садрже наведену изјаву сматраће се неисправном и неће се узимати у 
обзир. 
Место извршења или испоруке добара: FCO магацин   Наручиоца у Кули улица М.Тита 
бр.99  и Руском Крстуру, ул, Бориса Кидрича бр.66,  возилом Понуђача које мора 
испуњавати прописане стандарде за превоз добара предметне набавке. 



На страни 30. конкурсне документације мења се у одељку VII Образац структуре 
цене са упутством у табели, под редним бројем 2.,  колона 2. додаје се нова реч: иза 
броја 0,18 додаје се нова реч „минимум“. 
На страни 30. конкурсне документације мења се у одељку VII Образац структуре 
цене са упутством у табели, под редним бројем 3.,  колона 2. додаје се нова реч: иза 
броја 0,18 додаје се нова реч „минимум“. 
VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
VII 7I /I УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
Понуђач треба да попуниобразац структуре цене на следећи начин: 
у колони 3 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 
јавне набавке; 
у колони 4 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предметјавне набавке; 
у колони 5 уписати укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке и то 
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а ( наведену у колони 3 ) са траженим 

Предмет ЈН Количина Јединична 
цена без ПДВ-
а 

Јединична 
цена са ПДВ-
ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 
Млеко кравље 1/1  
2,8мм 

9.500 л     

Јогурт 0,2 – 0,18 
минимум 2,8мм 

12.500 ком     
Кисело млеко 0,2 – 
0,18 минимум  
2,8мм 

600 ком     

Кисела павлака 0,4     
20%мм 

1.100 ком     
Ситни сир 5/1     
10%мм 

900 кг     
Сир полутврди 
пуномасни  са 45% 
мм 

60 кг     

УКУПНО:   



количинама ( које су наведене у колони 2 ). На крају уписати укупну цену предмета 
набавке без ПДВ-а; 
у колони 6 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом          ( наведену у колони 
4 ) са траженим количинама ( које су наведене у колони 2 ). На крају уписати укупну цену 
предмета набавке са ПДВ-ом. 
Напомена: Уколико предмет јавне набавке има још и друге трошкове ( нпр.  рад, превоз, 
царина и сл. ), понуђач може да направи и посебну колону  „ остали трошкови “  у коју би, 
ако их има, уписао и те друге трошкове. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На страни 32. конкурсне документације у одељку VIII Моделу уговора у члану 1. у 
табели, под редним бројем 2.,  колона 2. додаје се нова реч: иза броја 0,18 додаје се 
нова реч „минимум“. 
На страни 32. конкурсне документације у одељку VIII Моделу уговора у члану 1. у 
табели, под редним бројем 3.,  колона 2. додаје се нова реч: иза броја 0,18 додаје се 
нова реч „минимум“. 
I   ПРЕДМЕТ УГОВОРА                              

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је набавка добара, по спроведеном отвореном поступку за  

јавну набавку БРОЈ: 01/2018ОП – Храна, пиће, дуван и сродни производи, по 
партијама, за Партију1.5 МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ, ОРН: 15500000-3, по позиву за 
подношење бр. 01-528-2/18 објављеном дана  28.05.2018. год. на Порталу јавних набавки 
и интеренет страни наручиоца, од добављача, на начин како следи:  

 
Р.бр.  Назив-врсте  добара Јединица 

мере 
Укупна 
количина 

Цена безПДВ 
по кг 

Укупна цена  

1. Млеко кравље 1/1  2,8мм Л 9.500   
2. Јогурт 0,2 – 0,18 минимум 

2,8мм 
ком 12.500   

3. Кисело млеко 0,2 – 0,18 
минимум 2,8мм 

ком 600   
4. Кисела павлака 0,4     20%мм ком 1.100   
5. Ситни сир 5/1     10%мм Кг 900   
6. Сир полутврди пуномасни  са 

45% мм 
Кг 60   

УКУПНА  ЦЕНА  ЗА  ЦЕЛУ  ПАРТИЈУ БЕЗ ПДВ:  
ИЗНОС ПДВ НА УКУПНУ ЦЕНУ:  

УКУПНА  ЦЕНА  ЗА  ЦЕЛУ  ПАРТИЈУ СА ПДВ:  
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: ______ од дана уредно 

доставњеног рачуна 
 РОК ИСПОРУКЕ:  
РОК ЗА ОТКЛАЊАЊАЊА  
НЕДОСТАТАКА -РЕКЛАМАЦИЈУ: 

1 дан од 
дана  пријема  записника о 
рекламацији или обавештења од 



Наручиоца на начин утврђен 
Уговором. 

МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ: FCO-магацин Наручиоца, 
сопственим возилом 

РАБАТ И ДРУГЕ ПОГОДНОСТИ:  
 
 
 
 
 
  


