
Предшколска установа 

„БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА 

Број: 404-307-8/2018-05 

24. септембар 2018. године   

 

На основу чл. 63. ст. 1 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог закона 

("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Предшколска установа 

„Бошко Буха“ Инђија, ул. Душана Јерковића 17а,  (у даљем тексту: Наручилац) дана 

24.09.2018. године, доноси   

 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

У поступку јавне набавке ЈН бр. 13/2018 

набавка добара – храна, намирнице и вода 

 

 

 

I. Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутио је дана 21. 

септембра 2018. године путем е-маила Захтев за допуну конкурсне документације са 

следећим наводима: 

1. „Сходно члану 63. ЗЈН молимо вас да нам дате објашњење зашто не прихватате 

нити једно друго паковање млека и јогурта сем у картонској амбалажи. 

Још једном вас молимо да извршите допуну амбалаже за млеко и јогурт и тиме 

испоштујете члан 10 и члан 12 ЗЈН и омогућите свим заинтересованим 

понуђачима да учествују на вашем тендеру.“ 

 

Одговор: Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације, те се у 

прилогу овог документа налази измењен образац Техничке спецификације. 

Измене и допуне су означене црвеном бојом. 

  

II Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона 

о јавним набавкама.  

 

Рок за подношење понуда је 08.10.2018. године до 10:00 часова . 

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 

08.10.2018. године у 10:30 часова, на адреси Наручиоца: ул. Душана Јерковића бр. 17а, 

Инђија.  

 

 

III  Контакт особа: Ковачевић Весна, e-mail: vesna.kovacevic@indjija.net. 

 

IV  Ова измена и допуна чини саставни део конкурсне документације.      
 

 

 

 

mailto:vesna.kovacevic@indjija.net


Образац 13.  

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

ПАРТИЈА 2. МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 
 

МЛЕКО 

 
Ред. 

Број 

Врста  

намирнице  

Захтеване 

карактеристике 

Декларација  

или  

произв.спец.  

      Произвођач Понуђене        

карактеристикe     

1. Млеко 

пастеризовано 
са 2,8 % млечне  

масноће, паковање 

од 1/1 лит., у 

картонској или ПЕТ 

амбалажи 

Да  

 

2. Млеко 

стерилизовано 
са 2,8 % млечне 

масноће, паковање 

од 1/1 лит. ., у 

картонској или ПЕТ 

амбалажи 

Да  

 

3. 
 

Млеко 

стерилизовано 
са 3,2 % млечне 

масноће, паковање 

од 1/1 лит. ., у 

картонској или ПЕТ 

амбалажи 

Не  

 

 
МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ  

 

1.  Јогурт  1 кг са 2,8 % млечне 

масноће, паковање од  

1 кг. ., у картонској или 

ПЕТ амбалажи 

Да  

 

2.  Кисела павлака 
400 г. 

Са 20 % млечне масноће, 

ферментисана павлака са 

јогуртном културом, 
паковање у чаши од 400г 

да  

 

3.  Кисела павлака 
700 г. 

Са 20 % млечне масноће, 

ферментисана павлака са 

јогуртном културом, 
паковање у чаши од 700г 

да  

 

4.  Сир тврди – 

трапист 
са 45% млечне масноће да  

 

5.  Сир тврди – 

гауда 
са 45% млечне масноће да  

 

6.  Сир крављи 

ситан 
 

Пуномасни сирни намаз 

са минимум 60% млечне 

масти у сувој материји; 

пластична посуда (тврда 

пластика) од 500г , 

погодан за припрему и у 

сланим и у слатким 

варијантама, рок трајања 

да  

 



3 месеца 

7.  Пуномасни меки 

бели сир у 

саламури – 

Сир фета 

Пуномасни меки бели сир 

са 45% млечне масти у 

сувој материји ,кришка 

да  

 

8.  Крем сир  
200 г. 

Екстрамасни сирни намаз са 

минимум 60% млечне масти 

у сувој материји, паковање 

пчастична чаша са 

алуминијским поклопцем и 

надпоклопцем 200г 

да  

 

9.  Маслац  125г од пастеризоване павлаке 

са минимум 82%млечне 

масти,  паковање 

алуминијска фолија 125г 

да  

 

10.  Кисело млеко 

кравље  
са 2,8 % млечне масноће, 

паковано у чаше од 180г  
да  

 

11.  Кисело млеко  

кравље 
са 6% млечне масти, 

паковано у чаше од 180г 
    да  

 

 

 
Напомена: У  рубрици табеле   под  називом „декларација“ је наведено за  које производе 

је неопходно доставити декларацију, у противном понуда ће се одбити.  

Испорука 3 пута недељно у централни објекат Наручиоца, Душана Јерковића 17а, Инђија. 

 

 

     

                                        
                                                                   М.П.        Потпис овлашћеног лица,      
                                                            

       _____________________________ 

 

 

        

 


