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           РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

               Комисија за јавну набавку  
         II Број II, 404-1-Д-6/18- 26.01.2018. године 

                    Београд, Македонска 42 

                  Зсл-3 
 

 
ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације  и одговори на постављена питања за јавну набавку 

добара-набавка пића и прехрамбених  производа за кафе кухињу, број јавне набавке  II, 404-1-Д-6/18 

 
Потенцијални понуђач пита:  

Објавили сте да за ставке под редним бројем 17,21 и 22 бришете захтев ''да сокови буду 100% воће'' 
при чему у обрасцу структуре цена са спецификацијом добара на страни 28А од 33, за ставке 21 и 22 и 
даље стоји 100% воће? 
 
Да ли могу да добијем одговор везано за декларацију? Да ли уважавате слику декларације са 
производа? Да ли може копија декларације од произвођача или мора оригинал? 
 
Одговор наручиоца:  

 
Због техничке грешке приликом измена конкурсне документације у делу који се односи на  

спецификацију добара  под редним бројем 17,21 и 22, брисањем захтева  „да сокови буду 100% воће“,  
тако да сада гласи:  

 

17. Сок од вишње без додатог шећера, Nectar Life Premium кашаста вишња или одговарајући у 
тетрапак амбалажи. 

21. Сок од ананаса без додатог шећера, Nectar Life Premium или одговарајући, у тетрапак амбалажи 
22. Сок од црвеног грејпфрута без додатог шећера, Nectar Life Premium или одговарајући, у тетрапак 

амбалажи. 

 
Измењене стране 28 А од 33 страна мења се страном 28 Б од 33 страна и стране 31 од 33 страна и 32 од 

33 стране мења странама  31 А од 33 страна и 32 А од 33 страна. 
 

Измењене странице су саставни део конкурсне документације. Конкурсна документација има 33 стране. 
 

Због измене конкурсне документације наручилац продужава рок за доставу понуда на 02.02.2018. 

године, до 10,00 часова.  
 

Потребно је доставити декларацију производа који се нуди у било којој форми, како би наручилац 
могао да утврди својства производа. Може слика, може фотокопија ( видљива, разумљива читка). 

 

    Председник Комисије  
  ___________________                     

    Здравко Војновић  


