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I ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА бр. 3/2020 

– НАМИРНИЦЕ И ОСТАЛИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ  

 

 
 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015), врше се измене конкурсне документације за јавну набавку добара, бр. 3/2020, и то: 

 

 Измена бр. 1 

 

 На страни 7/64  конкурсне документације у делу III Врста, спецификација, количина и опис добара, 

квалитет, рок испоруке – Спецификација добара по партијама – табела 4. Партија – РИБА – мења се и гласи: 

 
 

Рбр 

 

Назив производа 

 

Јединица мере 

Количина 

(оквирне потребе на годишем 

нивоу) 

1. ПАНИРАНИ ПРОИЗВОД ОД ОСЛИЋА 

(панирани производ од рибе, смрзнут) – Састојци: 

уситњено месо ослића 64%, маса за панирање, вода, 

пшенично брашно, пшенични скроб, со  

Паковање 400 гр  

„ФРИКОМ“ или одговарајуће 

ПАК 460 

 

 

 Измена бр. 2 

 
 На страни 40/64 конкурсне документације у делу  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене и 

упутством какао да се попуни  – Образац бр. 2.4  мења се и гласи:   

 

Образац бр. 2.4 

 

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене – ПАРТИЈА IV  

 

4. РИБА 
 

РБ. НАЗИВ ПРОИЗВОДА КОЛИЧ. 

оквирне 

потребе 

ЈЕДИНИ 

МЕРЕ 

ЦЕНА 

по јединици 

мере 

(без ПДВ) 

са свим 

трошковима 

УКУПНА 

ЦЕНА  

(без ПДВ) 

са свим 

трошковима 

 

ПДВ 

УКУПНА 

ЦЕНА  

(са ПДВ - ом) 

са свим 

трошковима 

ПОРЕКЛО 

производа 

произвиђач 

 1 2 3 4 5=2x4 6 7=6+5 8 

1. ПАНИРАНИ 

ПРОИЗВОД ОД 

ОСЛИЋА (панирани 

460 ПАК      
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производ од рибе, 

смрзнут) – Састојци: 

уситњено месо ослића 

64%, маса за панирање, 

вода, пшенично 

брашно, пшенични 

скроб, со  

Паковање 400 гр  

„ФРИКОМ“ или 

одговарајуће 

УКУПНО без ПДВ – а:  

УКУПНО са ПДВ – ом:  

Рок испоруке:  

Услови плаћања:  

Рок важења понуде:  

 
 

НАПОМЕНА:   

 

Производ се доставља у смрзнутом стању. 
 НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ за партију IV  ДОСТАВИ КОПИЈУ 

ДЕКЛАРАЦИЈЕ на српском језику са подацима у складу са важећим прописима о декларисању и означавању 

предметних добара (са јасно обележеним бројем из понуде, на основу које понуђач доказује усаглашеност 

понуђеног добра са захтевима из спецификације.  

 У СЛУЧАЈУ ДА ПОНУЂАЧ НУДИ ОДГОВАРАЈУЋЕ ДОБРО, ДУЖАН ЈЕ ДА ДОСТАВИ 

УЗОРАК ПОНУЂЕНОГ ДОБРА (добра морају бити у оригиналним паковањима произвођача и са 

декларацијама на српском језику које морају садржати податке у складу са важећим прописима о 

декларисању и означавању предметних добара).  
 

 У цене исказане у обрасцу понуде, морају бити урачунати и сви зависни трошкови (уколико их 

понуђач има), који могу настати у вези реализације предметне набавке, односно набавке и испоруке предметних 

добара.  

 

Место: ___________ М.П. Потпис овлашћеног лица 

Датум: ___________  ____________ 
 

 

 

 НАПОМЕНА: 
 

 У прилогу ИЗМЕЊЕН образац бр. 2.4. – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене – ПАРТИЈА 

IV – РИБА 

 Ове измене чине саставни део конкурсне документације 

 Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним 

изменама,  
у супротном иста ће бити одбиjена као неприхватљива. 

 

 

 

 

                                                                                        Комисија за јавну набавку бр. 3/2020 
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Образац бр. 2.4 

 

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене – ПАРТИЈА IV 

 

4. РИБА 
 

 

РБ. НАЗИВ ПРОИЗВОДА КОЛИЧ. 

оквирне 

потребе 

ЈЕДИНИ 

МЕРЕ 

ЦЕНА 

по јединици 

мере 

(без ПДВ) 

са свим 

трошковима 

УКУПНА 

ЦЕНА  

(без ПДВ) 

са свим 

трошковима 

 

ПДВ 

УКУПНА 

ЦЕНА  

(са ПДВ - ом) 

са свим 

трошковима 

ПОРЕКЛО 

производа 

произвиђач 

 1 2 3 4 5=2x4 6 7=6+5 8 

1. ПАНИРАНИ 

ПРОИЗВОД ОД 

ОСЛИЋА (панирани 

производ од рибе, 

смрзнут) – Састојци: 

уситњено месо ослића 

64%, маса за панирање, 

вода, пшенично 

брашно, пшенични 

скроб, со  

Паковање 400 гр  

„ФРИКОМ“ или 

одговарајуће 

460 ПАК      

УКУПНО без ПДВ – а:  

УКУПНО са ПДВ – ом:  

Рок испоруке:  

Услови плаћања:  

Рок важења понуде:  

 

НАПОМЕНА:   

 Производ се доставља у смрзнутом стању. 

 НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ за партију IV  ДОСТАВИ КОПИЈУ 

ДЕКЛАРАЦИЈЕ на српском језику са подацима у складу са важећим прописима о декларисању и означавању 

предметних добара (са јасно обележеним бројем из понуде, на основу које понуђач доказује усаглашеност 

понуђеног добра са захтевима из спецификације.  

 У СЛУЧАЈУ ДА ПОНУЂАЧ НУДИ ОДГОВАРАЈУЋЕ ДОБРО, ДУЖАН ЈЕ ДА ДОСТАВИ 

УЗОРАК ПОНУЂЕНОГ ДОБРА (добра морају бити у оригиналним паковањима произвођача и са 

декларацијама на српском језику које морају садржати податке у складу са важећим прописима о 

декларисању и означавању предметних добара).  
 

 У цене исказане у обрасцу понуде, морају бити урачунати и сви зависни трошкови (уколико их 

понуђач има), који могу настати у вези реализације предметне набавке, односно набавке и испоруке предметних 

добара.  

 

 

 Место: ___________             М.П.                      Потпис овлашћеног лица 

 Датум: ___________                          ____________ 

 

40 


