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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: 
Јавна набавка мале  вредности број 35/2019 

Врста предмета: Услуге 

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из 

општег речника 

набавке: 

Набавка услуге увођења и сертификације HALAL 

квалитета.  

Назив и ознака из општег речника: Услуге обуке - 

80500000-9 

Измена конкурсне 

документације: 

 

Поступајући на основу члана 63. став 1. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Управа за заједничке послове 

републичких органа врши измену конкурсне 

документације у Спецификацији са структуром понуђене  

цене на страни 30 од 42 конкурсне документације. 

На поменутој страни у Табели спецификације се додаје 

колона ,,УКУПНА ЦЕНА” 

У осталом делу конкурсна документација остаје 

неизмењена. Потребно је понуду сачинити на измењеној 

страни конкурсне документације која се налази у 

прилогу и биће објављена на Порталу јавних набавки и 

на интернет страници наручиоца. 

 

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



Страна 30 од 42 

 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26, МН 35/2019 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ  ЦЕНЕ 

 Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца понуде. 

 

 

Ред. 

бр. 
ОПИС Jед. мере Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

(4x5) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом (4x6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Услуга увођења и сертификације HALAL 

квалитета 

- едукација интерних аудитора; 

- сертификацијски аудит и прве и друге фазе; 

- израда документације; 

- 4 контролна аутида (2 најављена и 2 

ненајављена); 

-израда сертификата; 

- такса за коришћење знака HALAL 

квалитета; 

- лабораторијске анализе које се узимају 

током контролних аудита (присуство свињске 

ДНК, присуство алкохола, ...)  

комплет 

2 објекта 

 

-Народна 

скупштина, Краља  

Милана 14 

 

 -Палата Србија, 

Булевар Михајла 

Пупина број 2 

 

 

 

 

  

2. 

Услугa ресертификације HALAL квалитета 

-контролни аудит и лабараторијске анализе; 

-ресертификацијски аудит; 

-такса за коришћење знака  HALAL квалитета 

комплет 

2 објекта 

-Дом Народне 

скупштине, Трг 

Николе Пашића 

 13 

 

-Клуб посланика, 

Толстојева 2   

  

УКУПНА ЦЕНА: 
  


