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Управа за заједничке послове републичких органа, 

Београд, Немањина 22-26; ОП 2/2018 

ИЗМЕНА 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

Назив наручиоца: Управа за заједничке послове републичких органа  

Адреса наручиоца: Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница 

наручиоца: 
www.uzzpro.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке: 
Отворени поступак – јавна набавка број 2/2018 

Врста предмета: Добра 

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из општег 

речника набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка колонијалне робе и 

кондиторских производа. 

Назив и ознака из општег речника: 15800000-6 Разни 

прехрамбени производи. 

 

Измена конкурсне 

документације: 

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), врши се допуна конкурсне документације и 

то: 

 

На страни 4 од 55 у тачки 4. Рок испоруке и на страни 

51 од 55  конкурсне документације у члану 7. РОК 

ИСПОРУКЕ, додаје се реченица. 

„ Наручилац  између осталих послова виши и пружање 

угоститељских услуга у пословним зградама 

републичких органа и објектима за репрезентацију, 

током посета страних делегација рад се организује и 

викендом и државним празницима и кроз дежурства. 

Због наведеног постоји потреба да рок испоруке буде 

до 6 часова.“ 

 

           
У свему осталом конкурсна документација остаје 

неизмењена. 

Измењене стране се  налази у прилогу и биће објављене 

на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца. 

 

 

Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 
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III 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 1. Квалитет 

 Добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати 

важеће стандарде и испуњавати услове у погледу здравствене исправности и безбедности за 

исхрану људи, а све у складу са важећим Законом о безбедности хране („Службени гласник 

РС“ број 41/2009). 

 

 2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

 Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање добара. У 

случају  записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, 

понуђач мора исте отклонити, најкасније у року од 12 часова од часа утврђивања недостатка. 

 

 3. Начин испоруке 

  Испорука добара вршиће се сукцесивно у објектима републичких органа, према 

динамици коју одреди Наручилац.  

 Испоручена добра морају бити у оригиналном паковању и одговарајућег 

квалитета у складу са Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране 

("Службени гласник РС", бр. 85/13 и 101/13).  

 Наручилац задржава право да одступи од процењених количина добара из 

спецификације обрасца понуде. 

 

 4. Рок испоруке 

  Понуђач је дужан да изврши испоруку добара у року до 6 часова, од усменог 

или писменог захтева овлашћеног лица Наручиоца. 

Наручилац  између осталих послова виши и пружање угоститељских услуга у 

пословним зградама републичких органа и објектима за репрезентацију, током посета страних 

делегација рад се организује и викендом и државним празницима и кроз дежурства. Због 

наведеног постоји потреба да рок испоруке буде до 6 часова. 

5. Место испоруке 

 Место испоруке добара су објекти републичких органа у Београду на следећим 

адресама: 

- Немањина број 22-26; 

- Немањина број 11; 

- Краља Милана број 14; 

- Устаничка број 29; 

- Кнеза Милоша број 20; 

- Омладинских бригада број 1; 

- Бирчанинова број 6; 

- Грачаничка број 8; 

- Кнеза Милоша број 24; 

 - Толстојева број 2; 

- Михајла Пупина број 2; 

- Трг Николе Пашића број 13; 

- Андрићев венац број 1; 

- Поп Лукина број 7-9; 

- Булевар краља Александра 15; 

- Краља Милана 36; 

- Бранкова 25; 

- Немањина 9; 

 

 По налогу Наручиоца испорука предметних добара ће се вршити и на другим 

адресама републичких органа у Београду.  

 

 6. Праћење реализације уговора 

 Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је 

Верица Јевтић, телефон: 011/3613-966. 
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Члан 5. 

 

 Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 

неиспуњења уговорних обавеза. 

 

НАЧИН ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 

 

 Испорука добара вршиће се сукцесивно у објектима републичких органа, према 

динамици коју одреди наручилац. 

 Испоручена добра морају бити у оригиналном паковању и одговарајућег 

квалитета у складу са правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране 

("Службени гласник РС", бр. 85/13 и 101/13).  

  

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 7. 

 

 Рок испоруке је (биће преузето из понуде) часова, од часа усменог или 

писменог захтева овлашћеног лица Наручиоца. 

 Наручилац  између осталих послова виши и пружање угоститељских услуга у 

пословним зградама републичких органа и објектима за репрезентацију, током посета страних 

делегација рад се организује и викендом и државним празницима и кроз дежурства. Због 

наведеног постоји потреба да рок испоруке буде до 6 часова. 

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

Члан 8. 

 

 Место испоруке добара су објекти републичких органа у Београду на следећим 

адресама: 

  

- Немањина број 22-26; 

- Немањина број 11; 

- Краља Милана број 14; 

- Устаничка број 29; 

- Кнеза Милоша број 20; 

- Омладинских бригада број 1; 

- Бирчанинова број 6; 

- Грачаничка број 8; 

- Кнеза Милоша број 24; 

 - Толстојева број 2; 

- Михајла Пупина број 2; 

- Трг Николе Пашића број 13; 

- Андрићев венац број 1; 

- Поп Лукина број 7-9; 

- Булевар краља Александра 15; 

- Краља Милана 36; 

- Бранкова 25; 

- Немањина 9; 

 

 По налогу Наручиоца испорука предметних добара ће се вршити и на другим 

адресама републичких органа у Београду.  

 

КВАЛИТЕТ 

Члан 9. 

 

 Добра која су предмет овог уговора морају у погледу квалитета задовољавати 

важеће стандарде, да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и безбедности за 

исхрану људи, а све у складу са важећим Законом о безбедности хране („Службени гласник 

РС“ број 41/2009). 
  


