
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
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Београд  31.05.2018 год. 
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15 у даљем 

тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 
 

 
Објављује 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

Предмет јавне набавке:  „Пиће и намирнице за потребе кафе кухиње“ ЈНМВ 7/2018. 
 

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара „Пиће и намирнице за потребе кафе кухиње“ мења 

се образац II Технички елементи понуде, у делу који се односи на остале намирнице тако што се 
мења опис за позицију бр.1 – кафа пржена млевена (испорука-вакум паковање од 200гр) „Гранд“ 

или одговарајућа у табели, тако да сада опис предметне позиције гласи: „кафа пржена млевена 
(испорука- паковање од 200гр) „Гранд“ или одговарајућа. 

Измењени образац II Технички елементи понуде дат је у прилогу ове измене конкурсне 

документације. Понуђачи су обавезни да у понуди доставе измењен наведени образац. 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  У Конкурсној документацији за јавну набавку добара „Пиће и намирнице за потребе кафе кухиње“ 

ЈНМВ 7/2018, која је објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 24.05.2018. године, 

извршена је измена као у диспозитиву. Наиме, како је Комисија, након обајвљивања позива за подношење 
понуда, утврдила да се наведени артикал не производи у вакум паковању, то је наведеном изменом било 
неопходно извршити измену. 

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, 
Наручилац је, извршио  измену наведене конкурсне документације. 
 

Наведена измена конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки 

Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs 

 
 

 
 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ    

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.pio.rs/


 

II   ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ 

 

 
ПИЋЕ И НАМИРНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ КАФЕ КУХИЊЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Редни 
број 

Краћи опис Јединица 
мере 

 
Безалкохолна пића 

 

1. ПАРАДАЈЗ СОК 1 лит, у тетрапаку са затварачем 
100% поврћа „NEXT“ или одговарајући 

ком 

2. БОРОВНИЦА БИСТРИ ВОЋНИ НЕКТАР, 1 лит, у 

тетрапаку са затварачем 
„NECTAR“ или одговарајући 

ком 

3. НАРАНЏА СОК  1 лит, у тетрапаку са затварачем 

100% воћа „NEXT“ или одговарајући 

ком 

4. БРЕСКВА И ЈАБУКА СОК  1 лит, у тетрапаку са 

затварачем 
100% воћни сок „NEXT“ или одговарајући 

ком 

5.  ЈАБУКА СОК  1 лит, у тетрапаку са затварачем 

100% воћа „NEXT“ или одговарајући 

ком 

6. ГАЗИРАНИ СОК 1 лит 
„Coca cola“ или одговарајући  

ком 

7.  НЕГАЗИРАНА МИНЕРАЛНА ВОДА стакло 0,25 лит 

„Aqua Viva“ или одговарајућа 

ком 

8.  ГАЗИРАНА МИНЕРАЛНА ВОДА стакло 0,25 лит 

„Врњци“ или одговарајућа 

ком 

9. НЕГАЗИРАНА МИНЕРАЛНА ВОДА 1,5 лит 
„Aqua Viva“ или одговарајућа 

ком 

10. ГАЗИРАНА МИНЕРАЛНА ВОДА 1.5 лит 

„Књаз Милош“ или одговарајућа 

ком 

Остале намирнице 

1. КАФА ПРЖЕНА МЛЕВЕНА (испорука – паковање од  

200гр) 
„Гранд“ или одговарајућа 

кг 

2. ИНСТАНТ КАФА 250гр, 

НЕС КАФА - (у тегли или лименци)100% арабика 
или одговарајућа 

ком 

3. ЕСПРЕСО КАФА (у зрну) 1 кг кг 

4. ШЕЋЕР КРИСТАЛ 1/1 кг 

5.  ШЕЋЕР У КЕСИЦАМА (кесице мин. 0,004кг) до 1000 
кесица у паковању 

пак 

6. ЧАЈ У КЕСИЦИ БИЉНИ 1/20 филтер кесица са 
посебним папирним омотачем и без металне 

спојнице, биљни напитци „Milford“или 

одговарајући (нана, камилица, зелени чај и др.) 

пак 

7.  ЧАЈ У КЕСИЦИ ВОЋНИ 1/20 филтер кесица са 

посебним папирним омотачем и без металне 

спојнице, „Milford“или одговарајући  

пак 

8. 

 

МЛЕКО 1 лит 2.8% м.м. (ДУГОТРАЈНО) – ТЕТРАПАК 

са затварачем  

ком 

 

После отварања понуда, а пре доношења одлуке о избору најповољније понуде, Наручилац ће позвати понуђача 

који је поднео најповољнију понуду да достави све (узорке) артикле из понуде у року од 3 (три) дана од дана 
пријема позива за достављање узорака. 

 Приликом достављања (узорака) артикала сачињава се примопредајни записник кога потписују 

представници понуђача и Наручиоца. Уколико Понуђач не достави све (узорке) артикле из понуде у року 



 

  

од три дана од пријема позива за достављање узорака или достављени узорци не одговарају техничким 

карактеристикама, Наручилац ће одбити такву понуду и позвати следећег понуђача са ранг листе да 

достави узорке. 

 

Узорке Понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија, Наручилац ће задржати до истека уговора 
како би Наручилац приликом будућег пријема робе могао да пореди и контролише достављену робу са робом која 

је била у понуди, тј. како не би дошло до ситуације да буде примљена роба лошијег квалитета од оног који је 

понуђен у понуди.  
Понуђач ће испоруку вршити сукцесивно, у року од 3 (три) раднa дана од дана пријема захтева-

наруџбенице. Понуђач ће на захтев Наручиоца извршити испоруку робе која је предмет набавке што подразумева 
f-co магацин Наручиоца – Дирекција, Др Александра Костића бр. 9. 

 Овлашћена лица Наручиоца извршиће пријем робе о чему ће сачинити Записник о квалитативном и 
квантитативном пријему, који ће бити потписан од стране овлашћених лица Наручиоца и представникa 

Добављача. Записник и отпремница представљају основ за испостављање рачуна.  
О свим уоченим недостацима представник Добављача биће обавештен без одлагања, а чињеница о 

постојању недостатака робе биће записнички констатована.  
У случају да испоручена роба није саобразна узорцима или одступа од уговореног квалитета, врсте или 

количине, Наручилац задржава право да одбије пријем целокупне или дела испоруке.  
Добављач је обавезан да у случају из претходног става изврши нову испоруку робе која ће бити у складу 

са наруџбеницом и узорцима из понуде, све у року од 3 (три) радна дана.  
Уколико се и после поновљене испоруке, на испорученој роби констатују недостаци Наручилац задржава 

право да раскине Уговор и наплати средство финансијског обезбеђења. 
Уколико се после пријема робе од стране Наручиоца покаже да роба има неки недостатак који се није 

могао открити уобичајеним прегледом (скривени недостатак), Наручилац ће у најкраћем могућем року недостатак 
записнички констатовати и о томе обавестити Добављача.  

Добављач је обавезан да најкасније у року од једног дана, по пријему рекламације робу са недостацима 

замени исправном. 
 
 
Паковање: 

Предметна роба мора бити у оригиналном паковању произвођача. 
Добављач сноси сав ризик за робу до коначног пријема од стране Наручиоца. Роба мора бити упакована 

тако да се спречи њено оштећење или пропадање у току превоза до одредишта. 

Сваку испоруку производа прати документација: отпремница. 

 

   За све ставке рок употребе минимум 4 месеца од дана испоруке. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


