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

Број: 05/09-600/6д 
Дана: 22.07.2019. 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 указивања заинтересованих понуђача и уочене техничке грешке, у прилогу ове 
измене Наручилац објављује нови образац ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ и ОБРАЗАЦ 
СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ за партију 9. - МЛЕКО И 
МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ, на следећи начин:  

- врши се измена техничке документације за ставку 8 - воћни јогурт, те уместо претходно 
дефинисаног брик паковања 0,15л, треба да пише пвц чаша 0,15л; 

- врши се измена техничке документације за ставку 9 - милк шејк и уместо "милк шејк" 
треба да пише млечни напитак са укусима (ванила, јагода...), уместо паковање у пвц чаши 
0,22л, треба да пише брик паковање 0,2л; 

- врши се измена техничке документације и обрасца структуре цена за ставку 12 - тврди 
сир, брисањем речи "трапист" и треба да пише тврди сир (качкаваљ); 

- врши се измена техничке документације за ставку 17 - мини маслац, те уместо 20г треба да 
пише 10г,  те се мења и оквирна количина за исту у обрасцу структуре цене, уместо 10.000 
ком. треба да пише  20.000 ком.; 

- врши се измена назива партије и треба да пише ПАРТИЈА 9 - МЛЕКО И МЛЕЧНИ 
ПРОИЗВОДИ. 
 
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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ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
ПАРТИЈА 9.- МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОЗВОДИ 

 

Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. 
пастеризовано 
кравље млеко 

l 

паковање од 1/1 l 
(ПЕТ флаша или тетрапак са 

затварачем) 
-пастеризовано и хомогенизирано, 

делимично обрано млеко 
са 2,8% млечне масти 

2. 
стерилизовано 
кравље млеко 

l 

паковање од 0,5 l  
(тетрапак са затварачем) 

-стерилизирано, хомогенизирано и 
делимично обрано млеко 

са 2,8 % млечне масти 

3. јогурт kom 
паковање у пвц чаши од 0,18 l 

од 2,8% млечне масти 

4. 
кисело млеко 

(кравље) 
kom 

паковање у пвц чаши од 0,18 l 
од 2,2 до 3,2% млечне масти 

5. павлака kg 
паковање у пвц чаши од 0,18 l  

са 20% млечне масти 

6. милерам kg  
паковање од 400 g  

са 22% млечне масти 

7. чоколадно млеко kom 
паковање 0,25 l, брик 

1 % млечне масти 

8. воћни јогурт kom 
паковање у пвц чаши 0,15 l 

1,5 - 3,2 % млечне масти 

9. 
млечни напитак са укусима 

(ванила, јагода,..) 
kom 

брик паковање 0,20 l 
1,5 % млечне масти 

10. ситан сир (крављи) kg 
паковање од 5 kg у пвц амбалажи 

(кантице са поклопцем) 
мин. 25% млечне масти 

11. млади сир-кришка (крављи) kg 
паковање од 500 g. 

мин. 25 % млечне масти 

12. 
тврди сир  

(качкаваљ) 
kg 

произвођачка амбалажа 
-пуномасни сир са мин. 45% млечне 

масти 
-правоугаоног облика 

Наручилац је дужан да поступи у 
складу са Правилником о 

стандардима квалитета исхране 
ученика и студената ("Сл. гласник 

РС", бр. 67/2011) и захтева од 
понуђача испоруку траписта и 
качкаваља, а не неког сличног 

производа 

13. 
полутврди сир 

(трапист, пица сир) 
kg 

произвођачка амбалажа 
-пуномасни сир са мин. 45% млечне 
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масти 
Наручилац је дужан да поступи у 

складу са Правилником о 
стандардима квалитета исхране 

ученика и студената ("Сл. гласник 
РС", бр. 67/2011) и захтева од 

понуђача испоруку траписта и пица 
сира, а не неког сличног производа 

14. топљени сир за мазање kom 
паковање у рангу зденка сира - 

троугао од 17,5 g 
од 25% до 35% млечне масти 

15. 
крем сир 
(намазни) 

kom 
произвођачка амбалажа 

паковање од 100 g 
(најмање 45% млечне масти) 

16. фета сир kg 
произвођачка амбалажа 

паковање од 500 g 
(најмање 45% млечне масти) 

17. мини маслац kom 
I класа, произвођачка амбалажа 

паковање од 10 g 

18. 
млечни маргарин 

за мазање 
kg 

I класа, произвођачка амбалажа 
паковање од 500 g 

19. вакум сир у листићима kom 
произвођачка амбалажа 
вакум паковање од 100 g  

(најмање 45% млечне масти) 
 

Документација уз испоруку: 
- Уверење о хемијско - токсиколошким карактеристикама 1 х годишње 
- Уверење о квалитету 4 х годишње 
- Уверење о микробиолошкој исправности 4 х годишње 
- Температура - до +8˚С за јогурт, кисело млеко и пастеризовано млеко 
- Уз сваку испоруку добављач је дужан да достави - Декларацију, Потврду или изјаву о 
здравственој исправности 

За робу увозног порекла потребне су све анализе које прате робу увозног порекла, односно 
понуђач за робу увозног порекла доставља Уверење о здравственој исправности, издато од 
акредитоване лабораторије на улазу у земљу с тим да Уверење о здравственој исправности мора 
да прати сваки увезени лот , као и сваку серију предметног производа, која буде испоручена.  

 
Производи и намирнице морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту 
производа и намирница која се испоручује, а нарочито:  
1. Закон о безбедности хране (“Сл.гласник РС”, бр. 41/2009 и 17/2019) 
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 
прераде и промета (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2010 и 62/2018) 
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, 
хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама 
("Сл.лист СРЈ", бр.5/92, 11/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 
28/2011 - др. правилник) 
4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и 
начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011) 
5. Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл.гласник РС”, бр. 53/2018) 
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6. Правилник о квалитету и другим захтевима за млеко, млечне производе, композитне млечне 
производе и стартер културе ("Сл.лист СРЈ", бр. 26/2002 и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. 
правилник, 4/2004 - др. правилник и 5/2004 и "Сл.гласник РС", бр. 21/2009 – др.правилник и 
33/2010 - др. правилник) 
7. Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у 
храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално 
дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља (“Сл.гласник РС”, бр. 22/2018 и 
90/2018)  
8. Правилник о условима хигијене хране ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010) 
9. Правилник о квалитету производа од млека и стартер култура ("Сл. гласник РС", бр. 33/2010 
и 69/2010 и 43/2013 - др.правилник и 34/2014) 
10. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 и 
101/2013 и 19/2017 - др. правилник) 
11. Правилник о претходно упакованим производима (“Сл.гласник РС”, бр. 30/2018) 
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ПАРТИЈА 9.- МЛЕКО И МЛЕЧНИ 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 
 

     



Страна 6 од 7 

9. 
млечни напитак са укусима 

(ванила, јагода,..) 
kom 30.000      

10. 
ситан сир 
(крављи) 

kg 6.000      

11. 
млади сир-кришка 

(крављи) 
kg 6.000      

12. 
тврди сир 

(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 20.000      

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: ___________________ 
 
 


