
 

 
Број:354 
Датум:11.05.2016. 
Сремска Митровица 
 
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ 
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ПЛАНА 1.1.1./2016 

Обликована по партијама од 1 до 13 
 
 
 
 

 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник РС” бр. 
124/12, 14/15 и  68/15), Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације за 
јавну набавку добара – намирнице за припремање хране. 
 

Конкурсна документација се мења на следећи начин: 
 
На страни 39 Конкурсне документације у Обрасцу структуре цена у партији 9 – 

свеже воће и поврће додаје се следећа напомена: 
 
„У току целе године испоручују се артикли под редним бројем: 
1,2,4,5,6,7,12,13,14,15,16,19,20,25,26,27,36,37,38,40. 

 
 Сезонски се испоручују артикли под редним бројем: 
Сезонски се испоручују артикли под редним бројем: 
 3 (у периоду од 01.августа до 01. децембра) 
     8 (у периоду од 01 јуна до 01. новембра ) 

9 (у периоду од 01 јуна до 01. новембра) 
          10 (у периоду од 01 јуна до 01. новембра) 
          11 (у периоду од 01 јуна до 01. новембра) 
          17 (у периоду од 01. марта до 01. јула) 
          18 (у периоду од 01.марта до 01. новембра) 
          21 (у периоду од 01. маја до 01.октобра) 
          22 (у периоду од 01. јуна до 01. децембра) 
          23 (у периоду од 01. маја до 01. октобра) 
          24 (у периоду од 01. маја до 01. октобра) 
          28 (у периоду од 01. јуна до 01. новембра) 
          29 (у периоду од 01. маја до 01. јула) 



30 (у периоду од 01. маја до 01. августа) 
31 (у периоду од 01. маја до 01. новембра) 
32 (у периоду од 01. маја до 01. јула) 
33 (у периоду од 01. августа до 01. новембра ) 
34 (у периоду од 01. августа до 01. новембра) 

            35 (у периоду од 01. августа до 01. новембра) 
39 (у периоду од 01. јула до 01. октобра) 
41 (у периоду од 01. јуна до 01. октобра) 
42 (у периоду од 01. марта до 01. новембра) 

      43 (у периоду од 01. марта до 01. новембра) 
 
 
На страни 45 Конкурсне документације мења се Образац структуре цена у 

партији 10 – разни прехрамбени производи и то под редним бројем 123,124, 126 и 127 
тако да гласи: 

 
тачка 123 – колона „назив артикла“, тако да сада гласи: “густин 200 грама“, 
тачка 124 – колона „назив артикла“ , тако да сада гласи: “желатин 10 грама“, 
тачка 126 – колона „назив артикла“ , тако да сада гласи: “розен коре слатке 500 грама“ 
тачка 127 – колона „назив артикла“ , тако да сада гласи: “розен коре слане 500 грама“. 

        
 

С обзиром на измене и допуне конкурсне документације продужује се рок за 
подношење понуда за јавну набавку намирнице за припремање хране. Рок за 
подношење понуда је 18.05.2016. године до 13:30 часова. Јавно отварање понуда ће се 
обавити одмах након истека рока за достављање понуда тј. дана 18.05.2016.  године у 
14:00 часова у просторијама наручиоца у Сремској Митровици, ул. Планинска бр. 1. 
    
 
 
          

Комисија 


