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У складуса чл.63 став 1. Закона о јавним набавка ("Сл.гласник" РС 124/2012), комисија 

оформљенарешењемдиректорадоноси 

 

 

 

 

ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ 

број 1.1.1 ЈНД-В за 2015.годину 

 

 

 

 са предметом јавне набавке - набака прехрамбених намирница, подељена по 

партијама, за партију 17. Сокови и вода. 

 

После спрецификације предмета набавке и структуреценеПартија 16.ОСТАЛИ 

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ОБРАЗАЦ 8.Љ,  

 

ДОДАЈЕ СЕ ОБРАЗАЦ 8М.СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И 

СТРУКТУРА цене, Партија 17.Сокови и вода, ОБРАЗАЦ КОЈИ СЕ ДОДАЈЕ НАЛАЗИ 

СЕ  НАСТАВКУ ДОПУНЕ. 

 

У осталом делу конкурсна докуметација остаје иста. 

 

 

 

 

 

 

 Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОБРАЗАЦ 8.м 

 

 Називпонуђача:__________________________ 

   Телефон:_______________________ 

                                                 Контакт особа: ________________________ 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

Партија 17. СОКОВИ И ВОДА 

Р.бр. Назив Јед. 

мере 

Количне Цена по 

јед. мере 

Укупна цена 

1. Негазирани воћни сок од поморанџе, 

воћни садржај мин.50%,  тетрапак 2/1 

ком 100   

   2. Негазирани воћни сок од јабуке,воћни 

садржај мин.50%,  тетрапак 2/1 

ком 50   

3. Негазирани воћни сок од 

брескве,воћни садржај мин.50%,  

тетрапак 2/1 

ком 100   

4. Негазирани воћни сок од јагоде, 

воћни садржај мин.50%,  тетрапак 2/1 

ком 50   

5. Негазирани воћни сок од вишње, 

воћни садржај мин.50%,  тетрапак 2/1 

ком 50   

7. Негазирани воћни сок од поморанџе, 

воћни садржај мин.50%,  тетрапак 200 

мл 

ком 5000   

8.  Негазирани воћни сок од јабуке, 

воћни садржај мин.50%,  тетрапак 200 

мл 

ком 10000   

9. Негазирани воћни сок од 

брескве,воћни садржај мин.50%, 

тетрапак 200 мл 

ком 10000   

10. Негазирани воћни сок од јагоде,воћни 

садржај мин.50%, тетрапак 200 мл 

Ком 5000   



11. Негазирани воћни сок од 

вишње,воћни садржај мин.50%, 

тетрапак 200 мл 

Ком 5000   

16. Минерална газирана вода са 222 мг/л 

натријума од 1,5л 

Ком  500   

19. Минерална газирана вода са 1230 мг/л 

натријума од 1,5л 

Ком  500   

21. Минерална негазирана  вода од 0,5л Ком  1000   

22. Еко вода 15/1 Ком  50   

 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:_________________ дин. 

ПДВ:__________________дин. 

УКУПНО СА ПДВ-ом_________________дин. 

Квалитет, микробиолошка исправност и безбедност намирница према: Закон о безбедности хране 

(Службени гласник РС, бр. 41/2009), Правилник о микробиолошкој исправности намирница у промету 

(Службени гласник СФРЈ 26/93, 53/95 и 46/2002),  Правилник о квалитету јаја и производа од 

јаја(Службени гласник СФРЈ 55/89 и СЦГ 56/2003, 4/2004), 

 

 

Напомена: Дати понуду по свим ставкама, уколико нема понуде по свим ставкама 

понуда се неће разматрати. 

НАПОМЕНА:   Понуду и спецификацију понуде понуђач је у обавези да припреми према 

наведеним Законима и  Правилницима који су наведени за сваку партију засебно. 

Рок важења понуде:Понуда важи _______ дана (рок важења понуде не може бити 

краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 

Рок плаћања: ____________(рок плаћања се изражава у данима, рок плаћања не може 

бити дужи од 45 дана). 

Рок испоруке добара:(рок испоруке добара се изражава у данима и не може бити дужи 

од 2  (два)  дана___________ од дана требовања од стране наручиоца). 

  

Место и датум          Овлашћени представник понуђача: 

_________________________                             ________________________________ 

    М П 

http://www.tehnologijahrane.com/pravilnik/zakon-o-bezbednosti-hrane
http://www.tehnologijahrane.com/pravilnik/pravilnik-o-mikrobioloskoj-ispravnosti-namirnica-u-prometu
http://www.tehnologijahrane.com/pravilnik/pravilnik-o-kvalitetu-jaja
http://www.tehnologijahrane.com/pravilnik/pravilnik-o-kvalitetu-jaja
http://www.tehnologijahrane.com/pravilnik/pravilnik-o-kvalitetu-jaja

