
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-62/19-05 
24.05.2019. године 
Б е о г р а д 
 

 
Предмет: Измена конкурсне документације у отвореном поступку са закључењем 

оквирног споразума за јавну набавку добара: Конзервирани месни производи,  
ЈН број 62/19 

 
 
          У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, број 124/12, 
14/2015 и 68/2015“) врши се измена конкурсне документације у отвореном поступку са 
закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: Конзервирани месни производи, ЈН 
број 62/19. 
  Наиме, конкурсном документацијом која је израђена у предметном поступку у делу 
„Посебни захтеви које треба да испуни понуђач, а од којих зависи прихватљивост понуде“ (на 
странама 6., 20.,33.,39.,45.) под тачком 1. прописано: „Понуђачи су обавезни да узорке (под 
редним бројем 1 - месни нарезак 150гр и 3 – паштета јетрена 150гр ) доставе на отварању 
понуда у количини од по 3 комада за сваку од 2 наведене ставке. Узорци морају бити 
обележени ознаком одговарајућег редног броја добра из техничке спецификације. Узорци се 
доносе уз спецификацију узорака која је оверена потписом одговорног лица понуђача и 
садржи: назив добра, количину узорака, ознаку редног броја из спецификације добара и назив 
произвођача Производи морају бити у оргиналној амбалажи произвођача са прописаном 
декаларацијом.“.  
 
 Наручилац врши измену конкурсне документације у делу „Посебни захтеви које треба 
да испуни понуђач, а од којих зависи прихватљивост понуде“ (на странама 6., 20.,33.,39.,45.) на 
следећи начин:  
 
 „1. Испитивање квалитета путем сензорне компаративне анализе на начин прописан 
конкурсном документацијом за узорке добара под редним бројем 1 - месни нарезак 150гр и 
под редним бројем 3 – паштета јетренa извршиће акредитована овлашћена лабораторија коју 
Наручиоц одабере. Понуђачи су у обавези да након отварања понуда, односно у току прегледа 
и оцене понуда омогуће Наручиоцу да се изврши узорковање предметних добара која се 
испитују од стране овлашћене акредитоване лабораторије. Узорковање наведених добара који 
су предмет лабораторијског испитивања и оцењивања квалитета извршиће се у просторијама 
понуђача од стране представника изабране овлашћене акредитоване лабораторије, а уз 
присуство представника понуђача и представника Наручиоца. О терминима  узорковања, 
понуђачи ће благовремено бити обавештени. Узорци се не враћају. Узорци морају бити по 
свим карактеристикама истоветни проиводима који ће се бити испоручени од стране 
понуђача са којим се закључи уговор“.    
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