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ПРВА ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за 2/15- Прехрамбени  производи- месо(свињско и јунеће),

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник Р.Србије
број 124/12) у даљем тексту: Закон, Наручилац врши измену конкурсне
документације у поступку јавне набавке мале вредности добара – ЈН 2/15.

У конкурсној документацији Наручиоца на страни 7/35 – ПОДАЦИ О
ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, као и на страни 23/35 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ
ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, написао и то:

свињско месо

француска обрада – француска полутка од 20-24 кг, расхлађено на 0 C° до + 4 C°,
са пратећим уверењем о здравственој исправности меса са факсимилом
ветеринарског инспектора и налазом санитерне инспекције за сваку испоруку;

јунеће месо

предња  и задња четврт (компензовано), бут са розбратном 50-60кг, предњи део 50-
60 кг, расхлађено на 0 C° до + 4 C°,  са пратећим уверењем о здравственој
исправности меса са факсимилом ветеринарског инспектора и налазом санитерне
инспекције за сваку испоруку;

врши се измена у опису, тако да сада гласи:

свињско месо

француска обрада – француска полутка од 20-24 кг, расхлађено на 0 C° до + 4 C°,
са пратећом декларацијом на производу, односно ветеринарски печат са конролним
бројем на свежем месу;

јунеће месо

предња  и задња четврт (компензовано), бут са розбратном 50-60кг, предњи део 50-
60 кг, расхлађено на 0 C° до + 4 C°,  са пратећом декларацијом на производу,
односно ветеринарски печат са конролним бројем на свежем месу.



О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је грешком превидео усвајање новог Закона о безбедности хране
(Сл.гласник РС бр.41, од 02.07.2009.године, члан 89), којим је престао да важи
Закон о здравственој исправности животних намирница и предмета опште
употребе, где се на основу новог закона, у области безбедности хране у фази
примарне производње, прераде и промена на велико, обавља ветеринарска
инспекција (члан 12. поменутог закона), те се укида АТЕСТ, односно
лабораторијска потврда издата од стране произвођача.

Ова измена КД је достављена понуђачу који је указао на наведене неправилности у
конкурсној документацији и истовремено објављена у складу са ЗЈН.

У прилогу се налази исправљен ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ.

Комисија за јавне набавке 2/15



6.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ

Предмет ЈН Количина
на

год.нивоу

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна
цена

без ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4)

свињско месо

француска обрада –
француска полутка од 20-
24 кг, расхлађено на 0 C°
до + 4 C°, са пратећом
декларацијом на
производу, односно
ветеринарски печат са
конролним бројем на
свежем месу

13.200

јунеће месо

предња  и задња четврт
(компензовано), бут са
розбратном 50-60кг,
предњи део 50-60 кг,
расхлађено на 0 C° до + 4
C°, са пратећом
декларацијом на
производу, односно
ветеринарски печат са
конролним бројем на
свежем месу;

6.480

УКУПНО:

Датум: М.П. Потпис понуђача


