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Установа студентског стандарда 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД Нови 
Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4  

Број: 05/09-600/5 
Дана: 17.07.2019. године  

 
 

На основу чл. 63 ст. 1 и ст. 5 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог 
Закона ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Установа студентског 
стандарда Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 (у 
даљем тексту: Наручилац) упућује 
 

 
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
у поступку јавне набавке бр. ЈН-ОС 05/2019 

за јавну набавку добара - прехрамбени производи 
 
 
I. Након уочене техничке грешке, у прилогу ове измене Наручилац објављује нови 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ за партију 9. - 
МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ, на следећи начин:  

- врши се измена оквирних количина за све ставке у колони оквирне количине на странама 
93, 94 и 95 од 177 конкурсне документације. 
 
II. Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 

Рок за подношење понуда је 02.08.2019. године до 08.00 часова. 
 
III. Контакт особа: Драгана Кнежевић, дипл. правник, службеник за јавне набавке, 
факс.021/458-926, e-mail: javne.nabavke@scns.rs, сваког радног дана од понедељка до петка у 
периоду од 07.00 до 14.00 часова. 
 
IV. Ова измена чини саставни део конкурсне документације. Измењени делови су обележени 
црвеном бојом. 
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ПАРТИЈА 9.- ХЛЕБ И ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ 
 

Ред. 
Бр. 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
оквирне 

количине 

јединична 
цена без 
ПДВ-а 

 
ПДВ 
у % 

јединична 
цена 

са ПДВ-ом 

укупна 
цена без 
ПДВ-а 

укупна цена 
са ПДВ-ом 

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

1. 
пастеризовано 
кравље млеко 

lit 76.000      

2. 
стерилизовано 
кравље млеко 

lit 22.000      

3. јогурт kom 240.000      

4. 
кисело млеко 

(кравље) 
kom 120.000      

5. павлака kg 10.000      

6. милерам kg  7.000      

7. чоколадно млеко kom 20.000      

8. воћни јогурт kom 
 

10.000 
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9. 
милк шејк 

(ванила, јагода,..) 
kom 30.000      

10. 
ситан сир 
(крављи) 

kg 6.000      

11. 
млади сир-кришка 

(крављи) 
kg 6.000      

12. 
тврди сир 

(трапист, качкаваљ) 
kg 8.000      

13. 
полутврди сир 

(трапист, пица сир) 
kg 12.000      

14. топљени сир kom 90.000      

15. 
крем сир 
(намазни) 

kom 5.000      

16. фета сир kg 1.000      

17. мини маслац kom 10.000      

18. 
млечни маргарин 

 за мазање 
kg 5.000      
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19. 
вакум пакован сир 

у листићима  
kom 6.000      

ЗБИР УКУПНИХ ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  
 

 

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
 
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 6. уписати колико износи ПДВ-а у проценту за сваки тражени предмет јавне набавке,  
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 5. 
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 7. 
 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у 
реализацији испоручених добара. Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се 
одбити. 
 
 
 
Датум:______________         Потпис овлашћеног лица: ___________________ 
 
 


