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

Број: 05/09-600/6з 
Дана: 23.07.2019. 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 заинтересованог понуђача, у прилогу ове измене Наручилац објављује 
нови образац ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за партију 3. - ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД МЕСА, 
на следећи начин:  

 

- врши се измена техничке документације за ставку 13 - чајна кобасица, те уместо 
претходно дефинисаног садржај влаге највише до 25%, треба да пише садржај влаге највише 
до 35%. 

 
 
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 део је обележен 
црвеном бојом. 
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ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

ПАРТИЈА 3. - ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД МЕСА 
 
 

Ред. 
број 

Назив робе-намирнице 
јед. 

мере 
посебан захтев наручиоца 

1. димљена шпиц ребра  kg 

паковање у картонске кутије cca 10 kg 
-димљена шпиц ребра 

- садржај протеина меса у меснатом 
делу најмање 16% - шпиц ребра 

2. домаћа сува сланина kg 

паковање у картонске кутије cca 10 kg 
- табле тежине 3-5 kg и дебљина 

сланине од 3-6 cm 
Димљена, суво усољена на пресеку без 

видљиво одвојених делова са 
присуством желатинозне масе. Боја 

масног ткива бела, а меснати делови 
уједначено црвене боје. Површина сува 

и чиста. 

3. домаћа сува сланина kom 

Димљена суво сољена, на пресеку без 
видљиво одвојених делова са 

присуством желатинозне масе. Боја 
масног ткива бела, а меснати делови 
уједначено црвене боје слајсована и 
пакована у вакум фолију тежине од 

100g (са одговарајућом декларацијом 
на појединачном паковању) 

- паковање у картонске у кутију 

4. суви (димљени) врат kom 

димљени врат, меснати делови 
светлоцрвене до затворено црвене боје, 
масно ткиво беличасте боје, производ 
довољно осушен и изглед, мирис, укус, 

конзистенција својствени за дати 
производ слајсована и пакована у 
вакум фолију тежине од 100 g (са 
одговарајућом декларацијом на 

појединачном паковању) 
- паковање у картонске у кутију 

5. крањска кобасица (еквивалент) kg 

паковање у кратонске кутије cca 10 kg 
- садржај протеина меса најмање 14%, 

а колагена у протеинима меса 
 макс. 15%. 

- тежина једне кобасице 100 g 

6. 
виршла специјал 

 
kg 

паковање у вакум фолије 1/1 и 
картонске кутије cca 10 kg 

-на пресеку уједначеног, хомогеног 
изгледа, једра и сочна и да под 

притиском не испушта течност, да није 
киселкастог укуса, да се приликом 

кувања не пенуша 



Страна 3 од 4 

- садржај протеина меса најмање 11%, 
а колагена у протеинима меса 

макс. 20% 
-тежина једног пара виршле 100 g 

7. 
салама шункарица 

 
kg 

паковање у картонске кутије cca 20 kg 
-Чврсте и фино уједначене 

конзистенције, без масног ткива и 
прекомерног ослобађања течности, 

својствене боје, мириса и укуса 
- садржај протеина меса мора да је 
најмање 14%, а садржај колагена у 

протеинима меса највише 15% 

8. пица шунка kg 

паковање у картонске кутије cca 20 kg 
-Чврсте и фино уједначена 

конзистенције, без масног ткива и 
прекомерног ослобађања течности, 

својствене боје, мириса и укуса 
- садржај протеина меса најмање 14%, 

а колагена у протеинима меса 
макс. 15%. 

- садржај масти макс. 25%, воде макс. 
60% и кухињске соли до 2,0 % 

9. 
прашка шунка 

 
kg 

паковање у картонске кутије cca 20 kg 
- садржај протеина меса најмање 14%, 

а колагена у протеинима меса макс. 
15%. 

- садржај масти макс. 25%, воде макс. 
60% и кухињске соли до 2,0 % 

10. 
стишњена шунка у цреву 

 
kg 

паковање у картонске кутије cca 20 kg 
- садржај протеина меса најмање 14%, 

а колагена у протеинима меса макс. 
15%. 

- садржај масти макс. 25%, воде макс. 
60% и кухињске соли до 2,0 % 

11. новосадска салама kg 

паковање у картонске кутије cca 10 kg 
- садржај протеина меса најмање 14%, 

а колагена у протеинима меса макс. 
15% 

12. новосадска салама kom 

паковање у картонске кутије cca 10 kg 
- слајсовани наресци саламе у вакум 

фолији тежине 100 g  
(са одговарајућом декларацијом 

на појединачном паковању) 

13. 
чајна кобасица 

 
kg 

паковање у картонске кутије cca 20 kg 
- садржај протеина меса најмање 20%, 

а колагена у протеинима меса макс. 
20%. 

- садржај влаге највише до 35% 
-На пресеку уједначен 

14. 
чајна кобасица 

(100 g)  
kom 

пакована у вакум фолију тежине од 100 
g са одговарајућом декларацијом на 
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 појединачном паковању 
и картонске кутије cca 20 kg 

15. грил кобасица kom 

пакована у вакум фолију тежине од 100 
g са одговарајућом декларацијом на 

појединачном паковању 
и картонске кутије cca 20 kg 

 
 

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 у средини производа 
- Рок употребе - У тренутку испоруке на старији од 3 месеца 
- Уз сваку испоруку добављач је дужан да достави - Декларацију, Потврду или изјаву о 
здравственој исправности као и потврду о прању и дезинфекцији возила 
 
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) 
6. Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса ("Сл. 
гласник РС", бр. 94/2015 и 104/2015 и 19/2017 - 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 декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 и 
101/2013 и 19/2017 - др. правилник) 
10. Правилник о претходно упакованим производима ("Сл.гласник РС", бр. 30/2018) 
 
 
 
 

 


