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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
за Јавну набавку добара – Храна и прехрамбени производи, редни број ЈНОП 06/2018-1.1.1 на писани 
захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 22.10.2018. године у 13:31ч: 
 
Питање/сугестија број 1 
 
Заинтересовано лице је под насловом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације за Јавну набавку добара – Храна и прехрамбени производи, број набавке 
ЈНОП 06/2018-1.1.1 Партија 4 – Млеко и млечни производи“ навело следеће: 
 
„Молимо Наручиоца да измени Конкурсну документацију за наведену партију и то за артикал под 
редним бројем 1 – „Млеко тетрапак краткотрајно“ и омогући понуђачима понуду истог артикла, 
у истом квалитету и техничким карактеристикама као тражено само у другачијој амбалажи – 
ПЕТ боци, чиме ће Наручилац у складу са ЗЈН, односно основним начелима јавне набавке омогућити 
већу конкуренцију и обезбедити ефикасност и економичност одређених у члану 9. и 10. “ 
 
Одговор број 1 
 
Комисија за Јавну набавку добара – Храна и прехрамбени производи, број ЈНОП 06/2018-1.1.1 
размотрила је Захтев заинтересованог лица, те сматра да нема препрека да се исти прихвати. 
 
У складу са тим Комисија ће извршити измену и допуну Конкурсне документације у Поглављу III 
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА код Партије IV - Млеко и млечни производи, 
тако да у табели на страни 28/162 уместо: 
 

Р. бр. Предмет јавне набавке Јед. мере 
Оквирна количина на 

годишњем нивоу 

1. Млеко тетрапак краткотрајно лит. 4.200 

2. Млеко тетрапак дуготрајно лит. 1.200 

3. Јогурт чаша ком. 36.000 

4. Павлака кг. 480 

5. Слатка павлака лит. 120 

6. Кајмак кг. 360 

7. Сир кришка кг. 600 

8. Сир ситни кг. 1.200 

9. Сир трапист кг. 360 

10. Мини маслац ком. 36.000 

11. Маргарин  ком. 360 

 
треба да стоји стоји: 
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Р. 
бр. 

Предмет јавне набавке Јед. мере 
Оквирна количина на 

годишњем нивоу 

1. Млеко краткотрајно ( „Тетрапак“ или „Пет“) лит. 4.200 

2. Млеко тетрапак дуготрајно лит. 1.200 

3. Јогурт чаша ком. 36.000 

4. Павлака кг. 480 

5. Слатка павлака лит. 120 

6. Кајмак кг. 360 

7. Сир кришка кг. 600 

8. Сир ситни кг. 1.200 

9. Сир трапист кг. 360 

10. Мини маслац ком. 36.000 

11. Маргарин  ком. 360 

 
 
На страни 29/162 у табели за артикал под редним бројем 1. уместо: 
 

Назив производа: 1. Млеко краткотрајно 

Врста  и нето количина 
оригиналног паковања: 

Паковање тетрапак амбалажа 1/1 лит. 

Прописи који се односе 
на квалитет и безбедност 
производа: 

Према Закону и Правилницима под редним бројем: 
-  4, 5, 6, 7, 8 и 9. 

Означавање, 
декларисање: 

Декларисање према правилнику о декларисању, означавању и 
рекламирању хране.   

Физичко хемијске 
карактеристике 

Производ  подложан кварењу. 

Критеријуми за 
одобравање производа 

Млеко пастеризовано 1/1, 2,8% масноће, паковање  тетрапак 1/1. 
Микробиолошки захтеви према правилнику о општим и посебним 
условима хигијене хране у било којој фази производње. Хемијска 
исправност према правилнику о количинама протеина, млечне масти, 
PH вредности. Квалитет према правилнику о и другим захтевима за 
млеко, млечне производе, композитне млечне производе и стартер 
културе.   

Складиштење, транспорт 
и дистрибуција 

Складиштење и транспорт у оригиналној амбалажи у расхладним 
уређајима до То +4до + 8 0 C. 
Наменско возило са термокингом. 

Планирана употреба 
 За даљу термичку обраду (кувањем на температури кључања мин.1 
минут). 

 
треба да стоји: 
 

Назив производа: 1. Млеко краткотрајно 

Врста  и нето количина 
оригиналног паковања: 

Паковање „Тетрапак" или „ПЕТ“ амбалажа, запремине 1/1 лит. 

Прописи који се односе 
на квалитет и безбедност 
производа: 

Према Закону и Правилницима под редним бројем: 
-  4, 5, 6, 7, 8 и 9. 

Означавање, 
декларисање: 

Декларисање према правилнику о декларисању, означавању и 
рекламирању хране.   

Физичко хемијске 
карактеристике 

Производ  подложан кварењу. 
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Критеријуми за 
одобравање производа 

Млеко пастеризовано, 2,8% масноће, паковање  „Тетрапак“ или „ПЕТ“  
амбалажа запремине 1/1 литар. Микробиолошки захтеви према 
правилнику о општим и посебним условима хигијене хране у било 
којој фази производње. Хемијска исправност према правилнику о 
количинама протеина, млечне масти, PH вредности. Квалитет према 
правилнику о и другим захтевима за млеко, млечне производе, 
композитне млечне производе и стартер културе.   

Складиштење, транспорт 
и дистрибуција 

Складиштење и транспорт у оригиналној амбалажи у расхладним 
уређајима до То +4до + 8 0 C. 
Наменско возило са термокингом. 

Планирана употреба 
 За даљу термичку обраду (кувањем на температури кључања мин.1 
минут). 

 
 
На страни 131/162 у Обрасцу структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни мења се 
назив артикла под редним бројем 1. тако да уместо: 
 

Р.бр. Назив артикла 
Јед. 

Мере 

Оквирна 
количина на год. 

нивоу 

Цена по јед. 
мере без ПДВ-

а 

Укупана 
цена без 

ПДВ-а 

Стопа 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере са ПДВ-

ом 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Произвођач 
врста/назив 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Млеко тетрапак краткотрајно  лит. 4.200       

2. Млеко тетрапак дуготрајно лит. 1.200       

3. Јогурт чаша 0,18л ком. 36.000       

4. Павлака кг. 480       

5. Слатка павлака лит. 120       

6. Кајмак кг. 360       

7. Сир кришка  кг. 600       

8. Сир ситни кг. 1.200       

9. Сир трапист кг. 360       

10. Мини маслац 10 гр. ком. 36.000       

11. Маргарин 250гр. кг. 360       

УКУПНО:  
 

    

 
 
треба да стоји:  
 
 

Р.бр. Назив артикла 
Јед. 

Мере 

Оквирна 
количина на год. 

нивоу 

Цена по јед. 
мере без ПДВ-

а 

Укупана 
цена без 

ПДВ-а 

Стопа 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере са ПДВ-

ом 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Произвођач 
врста/назив 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Млеко краткотрајно 
„Тетрапак“ или „Пет“ лит. 4.200 

  
    

2. Млеко тетрапак дуготрајно лит. 1.200       

3. Јогурт чаша 0,18л ком. 36.000       

4. Павлака кг. 480       

5. Слатка павлака лит. 120       

6. Кајмак кг. 360       

7. Сир кришка  кг. 600       

8. Сир ситни кг. 1.200       

9. Сир трапист кг. 360       

10. Мини маслац 10 гр. ком. 36.000       

11. Маргарин 250гр. кг. 360       

УКУПНО:  
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У складу са наведеним и чланом 63. Закона о јавним набавкама извршиће се Измена и допуна 
Конкурсне документације за Јавну набавку добара – Храна и прехрамбени производи, ЈНОП 06/2018-
1.1.1 и иста ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 
 
 

     Комисија за ЈНОП 06/2018-1.1.1: 

 
1. Јеленко Ђукић; 
2. Милан Настасијевић; 
3. Драган Косовац. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 


