
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
07 БРОЈ 404- ЈН-5/18 
05.04.2018. ГОДИНЕ 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ДОБАРА СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: МЕСО ПИЛЕЋЕ, ЈН 

број 5/18 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац врши измену Конкурсне документације у отвореном 
поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума: Месо пилеће, ЈН 5/18, на начин 
како следи: 
 
ИЗМЕНА 1: 
Нa стрaни 7 од 61, Поглавље III кoнкурснe дoкумeнтaциje - ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА; МЕСТО ИСПОРУКЕ И ДР.; у делу АМБАЛАЖА, 
НАЧИН ПАКОВАЊА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ, ДОДАЈЕ СЕ:  
 
„Производи  морају бити оригинално упаковани у атмосфери инертних гасова.“ 
 
ИЗМЕНА 2: 
Нa стрaни 8 од 61, Поглавље III кoнкурснe дoкумeнтaциje - ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА; МЕСТО ИСПОРУКЕ И ДР.; у делу ПОСЕБНИ 
ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ, ДОДАЈЕ СЕ:  
 
3.  Понуђач je обавезaн да уз понуду достави Изјаву под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да поседује линију за паковање производа који су предмет јавне набавке у 
модификованој атмосфери односно атмосфери инертног гаса (модел изјаве у прилогу конурсне 
документације). 
 
ИЗМЕНА 3: 
На страни 38 и 39 од 61, Поглавље VII Конкурсне документације – Модел oквирног споразума, 
СТОЈИ: 

АМБАЛАЖА, ПАКОВАЊЕ, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
 

Члан 9. 
Паковања свих производа морају бити у складу са чланом 44. Правилника о квалитету меса 

пернате живине (Сл. гласник СФРЈ 1/81 и 51/81).  
Производи морају имати прописану декларацију на сваком индивидуалном паковању.  
Декларације на појединачном паковању морају  да садрже нето масу производа, такође иста 

мора бити назначена и на збиром транспортном паковању. 
  Амбалажа производа треба да обезбеди заштиту производа од спољних утицаја и оштећења и 
да омогућава да производи задрже својствене органолептичке особине у декларисаном року употребе. 
 
 
 



А ТРЕБА ДА СТОЈИ: 
 

АМБАЛАЖА, ПАКОВАЊЕ, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
 

Члан 9. 
Паковања свих производа морају бити у складу са чланом 44. Правилника о квалитету меса 

пернате живине (Сл. гласник СФРЈ 1/81 и 51/81).  
Производи морају имати прописану декларацију на сваком индивидуалном паковању.  
Производи  морају бити оригинално упаковани у атмосфери инертних гасова. 
Декларације на појединачном паковању морају  да садрже нето масу производа, такође иста 

мора бити назначена и на збиром транспортном паковању. 
  Амбалажа производа треба да обезбеди заштиту производа од спољних утицаја и оштећења и 
да омогућава да производи задрже својствене органолептичке особине у декларисаном року употребе. 
 
ИЗМЕНА 4: 
На страни 45 и 46 од 61, Поглавље VIII Конкурсне документације – Модел уговора о јавној набавци 
добара, СТОЈИ: 

АМБАЛАЖА, ПАКОВАЊЕ, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
 

Члан 7. 
Паковања свих производа морају бити у складу са чланом 44. Правилника о квалитету меса 

пернате живине (Сл. гласник СФРЈ 1/81 и 51/81).  
Производи морају имати прописану декларацију на сваком индивидуалном паковању.  
Декларације на појединачном паковању морају  да садрже нето масу производа, такође иста 

мора бити назначена и на збиром транспортном паковању. 
  Амбалажа производа треба да обезбеди заштиту производа од спољних утицаја и оштећења и 
да омогућава да производи задрже својствене органолептичке особине у декларисаном року употребе. 
 
А ТРЕБА ДА СТОЈИ: 
 

АМБАЛАЖА, ПАКОВАЊЕ, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
 

Члан 7. 
Паковања свих производа морају бити у складу са чланом 44. Правилника о квалитету меса 

пернате живине (Сл. гласник СФРЈ 1/81 и 51/81).  
Производи морају имати прописану декларацију на сваком индивидуалном паковању.  
Производи  морају бити оригинално упаковани у атмосфери инертних гасова. 
Декларације на појединачном паковању морају  да садрже нето масу производа, такође иста 

мора бити назначена и на збиром транспортном паковању. 
  Амбалажа производа треба да обезбеди заштиту производа од спољних утицаја и оштећења и 
да омогућава да производи задрже својствене органолептичке особине у декларисаном року употребе. 
 
ИЗМЕНА 5:  
На страни 40 од 61, Поглавље VII Конкурсне документације – Модел oквирног споразума, СТОЈИ: 

 
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 15. 
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у 

погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, као и  рокова и начина испоруке добара и 
других битних елемената за извршење предметне набавке. 
 
 



А ТРЕБА ДА СТОЈИ: 
 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 
 

Члан 15. 
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у 

погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, као и  рокова и начина испоруке добара и 
других битних елемената за извршење предметне набавке. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за предметом набавке, 
наручилац ће позвати добављача који је понудио најнижу цену за дату годину, за закључење 
појединачних уговора.  

Добављач је дужан да се у року од 3 (три) дана одазове позиву за закључење појединачног 
уговора. Уколико се добављач са најнижом понуђеном ценом за предметну набавку из спецификације 
у понуди за дату годину не одазове на позив наручиоца за закључење уговора, наручилац ће 
активирати средство финансијског обезбеђења и позвати првог следећег добављача по цени за 
закључење уговора према понуђеним ценама из оквирног споразума за наведену набавку.   
 
ИЗМЕНА 6: 
ПОСЛЕ ПОГЛАВЉА XIX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ДОСТАВНА ВОЗИЛА, ДОДАЈЕ СЕ ПОГЛАВЉЕ XX ОБРАЗАЦ 

ИЗЈАВЕ О ПАКОВАЊУ У АТМОСФЕРИ ИНЕРТНИХ ГАСОВА. 
 
НАПОМЕНА: КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА ОБЈАВЉЕНА 29.03.2018 ГОДИНЕ НА 

ПОРТАЛУ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И САЈТУ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА ПРОГЛАШАВА СЕ НЕВАЖЕЋОМ. 
 
НА ПОРТАЛУ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И САЈТУ МИНИСТАРСТВА ДАНА 05.04.2018. ГОДИНЕ 

ОБЈАВЉЕНА ЈЕ НОВА ВАЖЕЋА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА КОЈОЈ СУ 

ПОНУЂАЧИ У ОБАВЕЗИ ДА ДАЈУ СВОЈУ ПОНУДУ. 
 
СВА ПИТАЊА КОЈА БУДУ ПОСТАВЉЕНА У ВЕЗИ СА ПРЕДМЕТНИМ ПОСТУПКОМ БИЋЕ ПРИКАЧЕНА ЗА 

НОВУ ВАЖЕЋУ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ОД 05.04.2018. ГОДИНЕ   
 
РОК ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЈЕ  30.04.2018. ГОДИНЕ  
 
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ОБАВИЋЕ СЕ ИСТОГ ДАНА, 30.04.2018. ГОДИНЕ У 12:00 ЧАСОВА 

У ПРОСТОРИЈАМА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, НА АДРЕСИ 

БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 104, БЕОГРАД. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


