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Број: 3189/2019 
Датум: 24.12.2019. године 
ЈНОП 11/2019-1.1.1 
 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку добара - ЈНОП 11/2019 – 1.1.1 – Храна и 
прехрамбени производи, објављује: 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку добара – Храна и прехрамбени производи, ЈНОП 11/2019-1.1.1 

 
У Поглављу III које носи назив ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 
код Партије III – Млеко и млечни производи мења се конкурсна документација, тако да у 
табели на страни 10/125 уместо: 
 

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

1. Млеко краткотрајно. „Тетрапак“ или „Пет“, 
мин. 2,8% млечне масти, паковање 1/1 литар лит. 8.000 

2. Млеко дуготрајно. Амбалажа „Тетрапак“, мин. 
2,8% млечне масти, паковање 1/1 литар. лит. 1.000 

3. Јогурт чаша. Пвц чаша 0,18 лит. са алу 
поклопцем, мин. 2.8% млечне масти.  ком. 50.000 

4. Кисела павлака, мин. 20% млечне масти, 
паковање мин. 700 гр. кг. 800 

5. Слатка павлака, мин. 26% млечне масти, 
паковање 1 лит. лит. 120 

6. 
Кајмак. Мин. 45% млечне масти, 
карактеристичне боје, мириса и уједначене 
конзистенције.  

кг. 20 

7. 

Сир кришка полумасни, 25-44% млечне масти, 
карактеристичне боје, уједначене 
конзистенције, пријатног карактеристичног 
кисело млечног укуса и мириса, кришке морају 
бити у саламури. 

кг. 1.200 

8. 

Сир ситни, 25-44% млечне масти, 
карактеристичне боје, уједначене 
конзистенције, пријатног карактеристичног 
кисело млечног укуса и мириса. 

кг. 1.500 

9.  

Сир фета, пуномасни са мин. 45% млечне 
масти, карактеристичне боје, уједначене 
конзистенције, пријатног карактеристичног 
кисело млечног укуса и мириса. Паковање 1-5 

кг. 50 
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кг. 

10. 
Сир трапист, мин. 45% млечне масти, 
карактеристичне боје, мириса уједначене 
конзистенције.  

кг. 700 

11. Мини маслац – Биљни индустриски маслац, 
паковање 10 гр. комад у алу фолији. ком. 36.000 

12. Маргарин - Биљни индустриски маргарин, 
паковање 250 гр. комад у алу фолији. ком. 350 

 
треба да стоји стоји: 
 

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

1. Млеко краткотрајно. „Тетрапак“ или „Пет“, 
мин. 2,8% млечне масти, паковање 1/1 литар лит. 8.000 

2. Млеко дуготрајно. Амбалажа „Тетрапак“, мин. 
2,8% млечне масти, паковање 1/1 литар. лит. 1.000 

3. Јогурт чаша. Пвц чаша 0,18 лит. са алу 
поклопцем, мин. 2.8% млечне масти.  ком. 50.000 

4. Кисела павлака, мин. 20% млечне масти, 
паковање мин. 700 гр. кг. 800 

5. Слатка павлака, мин. 26% млечне масти, 
паковање 1 лит. лит. 120 

6. 
Кајмак. Мин. 45% млечне масти, 
карактеристичне боје, мириса и уједначене 
конзистенције.  

кг. 20 

7. 

Сир кришка полумасни, 25-44% млечне масти, 
карактеристичне боје, уједначене 
конзистенције, пријатног карактеристичног 
кисело млечног укуса и мириса, кришке морају 
бити у саламури. 

кг. 1.200 

8. 

Сир ситни, 25-44% млечне масти, 
карактеристичне боје, уједначене 
конзистенције, пријатног карактеристичног 
кисело млечног укуса и мириса. 

кг. 1.500 

9.  

Сир фета, пуномасни са мин. 45% млечне 
масти, карактеристичне боје, уједначене 
конзистенције, пријатног карактеристичног 
кисело млечног укуса и мириса. Паковање 1-5 
кг. 

кг. 50 

10. 
Сир трапист, мин. 45% млечне масти, 
карактеристичне боје, мириса уједначене 
конзистенције.  

кг. 700 

11. Мини маслац, паковање 10 гр. комад у алу 
фолији. ком. 36.000 

12. Маргарин - Биљни индустриски маргарин, 
паковање 250 гр. комад у алу фолији. ком. 350 

 
У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена. 
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Наведене измене представљају саставни део конкурсне документације бр. 3081/2019 од 
11.12.2019. године. 
 
 

            
Комисија за ЈНОП 11/2019-1.1.1 

 


