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НАРУЧИЛАЦ: Црвени крст Новог Сада – Градска организација 
Пионирска  12, Нови Сад 
Комисија за јавну набавку добара – 1.200 прехрамбених пакета 
Шифра: ОП- 3/2018 
Број: 05-21/9 
Датум: 25.09.2018. године 
Нови Сад 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/12, 
14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку добара – 1.200 прехрамбених пакета (Шифра: 
ОП-3/2018) дана 25. септембра 2018. године, сачинила је 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 1.200 прехрамбених пакета  

(Шифра: ОП-3/2018) 
 

Тачка 1. 
У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – 1.200 прехрамбених пакета 
(Шифра: ОП-3/2018), на страни 4, у тачки 2. СПЕЦИФИКАЦИЈА мења се текст у делу 
Напомена: тако да гласи: 
 
Напомена: 
Предвиђен проценат лома за артикал пиринач, бели, дуго зрно 1/1 је до 7% , у складу са 
Правилником о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина 
(„Счлужбени гласник РС“ 68/2018). 
 
Сва понуђена добра морају имати декларацију у складу са Правилником о декларисању, 
означавању и рекламирању хране („Счлужбени гласник РС“ 19/17 и 16/2018). 
 
 
 

Тачка 2. 
У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – 1.200 прехрамбених пакета 

(Шифра: ОП-3/2018), на страни 7, у тачки 4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА  
 мења се текст у подтачки 5) Други услови тако да гласи: 
 
5) Други услови 
 

- Предвиђен проценат лома за артикал пиринач, бели, дуго зрно 1/1 је до 7% , у 
складу са Правилником о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина 
(„Службени гласник РС“ 68/2018). 

 
- Приликом достављања понуда за сва понуђена добра морају имати декларацију у 

складу са Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране („Службени 
гласник РС“ 19/17 и 16/2018). 
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Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица 

За сваки артикал у садржају једног прехрамбеног пакета доставља се Декларација у 
складу са Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране („Службени 
гласник РС“ 19/17 и 16/2018).. Декларације могу да се доставе у неовереној фотокопији. 
 

 
Тачка 4. 

 
У вези са овим ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну 
набавку добара – 1.200 прехрамбених пакета (Шифра: ОП-3/2018), Наручилац је сачинио 
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ I конкурсне докуметације који je објављен на Порталу Управе за 
јавне набавке и интернет страници наручиоца дана 25.09.2018. године. 
 
 

Тачка 5. 
 

Обавеза понуђача је да понуде доставе на обрасцима из ПРЕЧИШЋЕНОГ ТЕКСТА I 
конкурсне документације за јавну набавку добара–1.200 прехрамбених пакета 
(Шифра: ОП-3/2018) 
 
 
             КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
                                                                                                               ОП-3/2018 


