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На основу одредбе из члана 63.ст.1 Закона о јавним набавкама (Сл.гласнк РС“ број 
124/2012,  14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована 
лица о изменама и допунама конкурсне документације у поступку јавне набавке мале 
вредности бр. М-12/2018,  за јавну набавку добара – „Намирнице за исхрану  пацијената 
Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију“, обликована по 
партијама. 
   
Врши се измена конкурсне документације на стр. 47/51, у Прилогу 1 –Спецификација 
добара са структуром цена, и то тако да код партије 7 ставка 8 уместо паковања од 150 г  
сада стоји паковање од 140г или од 150 г. 
 
У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. 
 

• Ова измена конкурсне документације чини њен саставни део.  
• Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у  

            складу са извршеном изменом  конкурсне документације јер ће у супротном  
            иста бити одбијена као неприхватљива.  
 
Измена ће бити  објављена на Порталу Управе за јавне набавке, portal.ujn.gov.rs као и 
на интернет адреси Наручиоца www.sbcprn.com и сва заинтересована лица  могу је 
преузети електронским путем. 
 
Услед извршених измена Конкурсне документације осам или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, Наручилац у складу са одредбом из чл. 63.ст 5. Закона о јавним 
набавкама, продужава рок за подношење понуда. 
Нови рок за подношење понуда је 16.11.2018. године до 9.30 часова, јавно отварање 
понуда истог дана у 10.30 часова. Наручилац ће обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда објавити на порталу УЈН и интернет страници www.sbcprn com. 
 
У складу са напред наведеним, Наручилац у наставку објављује и измењен Прилог. 1 –
спецификација добара са структуром цена за партију 7. 
 

КОМИСИЈА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

Београд, 02.11.2018. године
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Редни 
број Опис позиције Паковање 

Једин
ица 
мере 

Количин
а 

Цена по 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

ПДВ у % 
Цена по 

јединици мере 
са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност 
без ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 
ПДВ-ом 

Произвођач 

ПАРТИЈА 7 – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 

1. 
Млеко кравље 
стерилисано, 
2,8%мм 

1/1 л 8000       

2. Јогурт, 2,8мм 1/1 л 1200       

3. 
Кисело млеко 3,2 
% мм 

180гр ком 1200       

4. 
Кисела павлака 
20%мм 

700 гр ком 7       

5. Качкаваљ (едамер 
45%мм) 

1/1 кг 35       

6. 
Сир крављи 
млади 25 %мм 

1/1 кг 200       

7. Сир фета 45 %мм 2/1 кг 100       

8 Топљени сир 
140г или 

150 г ком 350       

9. Крем сир  100г ком 3600       

10. 
Чоколодано млеко 
0,1 %мм 

250 мл ком 1200       

Напомена: Транспорт добара из предметне партије врши се наменским возилом са расхладним уређајем - транспортним возилом са 
термо кингом. 

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А:  
ВРЕДНОСТ ПДВ-А:  

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ:  
 

М.П. 
                                                                                                                       ПОНУЂАЧ 

                                                                                                                                                                                 ___________________ 

 

 

 


