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НАРУЧИЛАЦ: Црвени крст Новог Сада – Градска организација 
Пионирска  12, Нови Сад 
Комисија за јавну набавку добара – намирнице и прехрамбени артикли за потребе Народне 
кухиње Црвеног крста Новог Сада  
Шифра: ОП- 1/2018 
Број: 05-5/14 
Датум: 19.02.2018. године 
Нови Сад 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 68/15) 
Комисија за јавну набавку добара – намирнице и прехрамбени артикли за потребе Народне 
кухиње Црвеног крста Новог Сада (Шифра: ОП-1/2018) дана 19. фебруара 2018. године, 
сачинила је 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – намирнице и прехрамбени артикли за потребе 

Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада  
(Шифра: ОП-1/2018) 

 
Тачка 1. 

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – намирнице и прехрамбени артикли 
за потребе Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада (Шифра: ОП-1/2018), мења се назив 
артикла Партија 12: алева паприка, млевена ,слатка тако да гласи: 
 
Црвена млевена зачинска паприка, слатка 
 

Тачка 2. 
У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – намирнице и прехрамбени артикли 
за потребе Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада (Шифра: ОП-1/2018), мења се опис 
артикла Пшенично брашно – тип 500; паковање од 50 kg тако да гласи: 
 
Пшенично брашно – тип 500; паковање од 25 kg 
 

Тачка 3. 
У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – намирнице и прехрамбени артикли 
за потребе Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада (Шифра: ОП-1/2018), на страни 5, 
став два мења се тако да гласи: 
Квалитет добара мора одговарати важећим стандардима за територију Републике Србије и 
испуњавати све услове предвиђене прописима којим се регулишу здравствена, хемијска, 
биолошка, органолептичка и друга својства, односно исправност предметних добара, а у 
складу са важећим правилницима: 

- Брашно, пиринач, тестенина- Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских 
производа и тестенина („Сл. гласник РС“ бр. 68/2016); 

- Уље - Правилник о квалитету и другим захтевима за јестиво уље и масти, маргарин 
и друге масне намазе, мајонеза и сродне производе производе („Сл. лист СЦГ“, бр. 
23/2006 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2013- др. правилник) ; 

- Зачин - Правилник о квалитету супа, сосова, додатака јелима и сродних производа 
(„Сл. лист СРЈ“ бр. 41/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 56/2003 – др. правилник и 4/2004 – 
др. правилник); 
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-  Црвена млевена зачинска паприка, слатка - Правилник о квалитету зачина, 
екстраката зачина и мешавина зачина (Сл. гласник РС, бр. 72/2014 и 23/2015); 

- Пасуљ - Правилнику о квалитету  воћа, поврћа и печурки („Сл. лист СФРЈ“, бр. 
29/79, 53/87 , „Сл. лист СЦГ“, бр. 31/2003-др. правилник, 56/2003-- др. правилник и 
4/2004- др. правилник); 

- Грашак, ђувеч- Правилник о квалитету производа од воћа, поврћа и печурки и 
пектинских препарата („Сл. гласник РС“ бр. 43/2013- др. правилник, 72/2014  - др. 
правилник); 

- Месо, свињски бут – Правилник о квалитету закланих свиња и категоризацији 
свињског меса („Сл. лист СФРЈ“, бр. 2/85, 12/85 и 24/86); 

- Пилеће месо- Правилник о квалитету меса пернате живине („Сл. лист СФРЈ“, бр. 
1/81 и 51/88); 

- Сланина – Правилвик о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и 
производа од меса („Сл. гласник РС“ бр. 94/2015, 104/2015 И 19/2017- др. 
правилник); 

- Со –Правилник о квалитету и другим захтевима за со за људску исхрану и 
производњу намирница („Сл. гласник РС“ бр. 43/2013- др. правилник, 72/2014  - др. 
правилник). 

 
Тачка 4. 

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – намирнице и прехрамбени 
артикли за потребе Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада (Шифра: ОП-1/2018), на 
страни 9,  у подброју 2) да испуњава услов пословног капацитета:  
додаје се став  тако да гласи: 

НАПОМЕНА: за партију 13 Ланч пакети- прехрамбени артикли  
Понуђач може да достави Референтну листу  која у потврди о референцама садржи: 
- Ланч пакет – прехрамбени пакет ( потребно је навести  прехрамбене артикле који 

су предметном конкурсном документацијом тражени у садржају ланч пакета) или 
- појединачне потврде о референцама за сваки артикал тражен предметном 

конкурсном документацијом у садржају ланч пакета 
 

Тачка 5. 
У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – намирнице и прехрамбени 

артикли за потребе Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада (Шифра: ОП-1/2018), на 
страни 10,  мења се  подброј 3) да испуњава услов техничког капацитета тако да гласи: 
3) да испуњава услов техничког капацитета: 
         3.1) понуђач мора да поседује важећи сертификат о имплементираном „HACCP“ 
систему. 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: 
         - сертификат о имплементираном „HACCP“ систему (фотокопија у једном примерку 
која важи за све партије за које се подноси понуда). 
           3.2) понуђач мора да располаже адекватним возилом за превоз предметних добара, 
као и  складишним простором за  складиштење предметних добара од најмање 100 m2 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: 
а) копије важећих саобраћајних дозвола које гласе на понуђача или изводи са 

читача саобраћајних дозвола или уговор о коришћењу/лизингу/закупу којим се доказује 
право коришћења возила са копијом саобраћајне дозволе, односно изводом са читача 
саобраћајних дозвола. 
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б) Изјава о техничком капацитету, у слободној форми, дата под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, која садржи податке о траженом складишном 
простору. 
          3.3) За партије 4, 9, 10 и 11 
          а) да понуђач располаже са најмање једним транспортним возилом са термокингом; 
          б) да понуђач располаже хладњачом за складиштење предметних добара од најмање 
100 m2 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: 
а) копије важећих саобраћајних дозвола које гласе на понуђача или изводи са 

читача саобраћајних дозвола или уговор о коришћењу/лизингу/закупу којим се доказује 
право коришћења возила са копијом саобраћајне дозволе, односно изводом са читача 
саобраћајних дозвола, а које се односе на транспортно возило са термокингом. 

б) Изјава о техничком капацитету, у слободној форми, дата под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, која садржи податке о траженом складишном 
простору. 

3.4) За сваку партију на коју конкурише понуђач мора, уз понуду да достави: 
               1) анализе о квалитету и хигијенској, односно  здравственој исправности добра за          
људску употребу и  
              2) произвођачке декларације за добра која се нуде; 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: 
1) Извештај о испитивањима овлашћене лабораторије о испуњености прописаних и 

захтеваних услова за квалитет и услова за безбедност предметних добара које не 
могу бити старије од дванаест месеци од дана јавног отварања понуда (фотокопија 
у једном примерку за сваку партију за коју се подноси понуда), а у складу са 
важећим правилницима датим у тачки 2. конкурсне документације. 

2) Произвођачке декларације за добра која се нуде које не могу бити старије од 
дванаест месеци од дана јавног отварања понуда (фотокопија у једном примерку 
за сваку партију за коју се подноси понуда), а у складу са важећим правилницима 
датим у тачки 2. конкурсне документације. 

Тачка 6. 
У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – намирнице и прехрамбени артикли 
за потребе Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада (Шифра: ОП-1/2018), на страни 110,  
тачка 8.11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА мења се  тако да гласи: 
1) Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за 
озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у 
виду регистроване бланко соло менице (оверена печатом и потписана од стране 
овлашћеног лица) са меничним овлашћењем - писмом на износ од 10% од понуђене 
вредности без ПДВ-а. 
                Наведено менично овлашћење Понуђач доставља у слободној форми. 
                Наведено менично овлашћење мора да важи најмање колико и понуда. 
                У случају да понуђач подноси понуду за више партија, понуђач може да достави 
једно средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде - меницу, уз коју ће бити 
менично овлашћење на износ од 10% од укупне понуђене вредности за све партије на 
које подноси понуду.  
               Наручилац може уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима: 
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду 
- уколико понуђач коме је додељен уговор одбије да потпише или не потпише уговор о 
јавној набавци у року који му одреди Наручилац 
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- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
и отклањање недостатака у гарантном року, у складу са захтевима из конкурсне 
документације. 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави и Копију картона са депонованим 
потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице. 

Наручилац ће, након закључења уговора, вратити менице понуђачима са којима 
није закључен уговор, у року од пет дана од дана пријема захтева понуђача за повраћај 
менице. 
 
 2) Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, 
Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду 
бланко соло менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица) 
регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним 
овлашћењем - писмом на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а.  
 Понуђач је обавезан да уз средство финансијског обезбеђења достави и Копију 
картона са депонованим потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији 
менице.  
 Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање 
пет дана дуже од истека рока важења уговора. Наручилац може реализовати средство 
обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе 
у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. 
 У складу с тим, понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву да ће предати 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, на начин одређен 
конкурсном документацијом.  

 
Тачка 7. 

У вези са овим ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну 
набавку добара – намирнице и прехрамбени артикли за потребе Народне кухиње Црвеног 
крста Новог Сада (Шифра: ОП-1/2018), Наручилац је сачинио ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 2 
конкурсне докуметације који je објављен на Порталу Управе за јавне набавке и интернет 
страници наручиоца дана 19. фебруара 2018. године. 
 
Пожељно је да понуђачи понуде доставе на обрасцима из ПРЕЧИШЋЕНОГ ТЕКСТА 2 
конкурсне документације за јавну набавку добара– намирнице и прехрамбени артикли за 
потребе Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада (Шифра: ОП-1/2018)   
     


