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ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 18-А/2014 

Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију, 

 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4 
 
 

НАБАВКА ДОБАРА 
 

Набавка прехрамбених производа за потребе исхране пацијената и 
гостију у Специјалнoj болници за рехабилитацију, 

у Бањи Ковиљачи 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ  са објављивањем позива за подношење 

понуда, ПО ПАРТИЈАМА 
 
 
 

(Применом правила из члана 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама РС, 

Наручилац доставља Конкурсну документацију, заједно са Позивом за подношење 

понуда, само и свим позваним понуђачима по партијама у којима су доставили своје 

неприхватљиве понуде) 

 
 
 
 
 

Рок за достављање понуда:   02.12.2014. године, 10.30 ч 

        Јавно отварање:        02.12.2014. године у 13.00 ч 

 
 
 

Бања Ковиљача, новембар 2014. године  
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у 

даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 216. 

од 25.08.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 217. од 

25.08.2014. године, припремљена је конкурсна документација за ЈН бр. 18/14), 

сачињена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК  са објављивањем позива за подношење 

понуда, за јавну набавку добара по партијама, 

прехрамбених производа за потребе исхране пацијената и гостију у 
Специјалнoj болници за рехабилитацију, 

у Бањи Ковиљaчи, ЈН бр 18-А/2014  

 
 
 
 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

 

 

 
1. Општи подаци о јавној набавци 

2. Подаци о  предмету јавне набавке 

3. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

4. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 

5. Обрасци понуде 

6. Образац структуре цене са упутством 

7. Услови за учешће у поступку и упутство за доказивање 

8. Образац трошкова припреме понуде 

9. Образац изјаве о независној понуди 

10. Образац изјаве о обавезама из чл. 75. Став 2, ЗЈН 

11. Модел уговора 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Специјална болница за 
рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, www.banjakoviljaca.rs  

 

2) Подаци о наручиоцу: 
 

Назив: Специјална болница за рехабилитацију  

Адреса: Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача 

Матични бр.: 07122314 

ПИБ: 101188430 

Бр. рачуна: 840-71667-79 УЈП Лозница   

Шифра делатности: 85 110 

Тел: 015/818-270 

Faks: 015/895-233 

 

Врста поступка: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење 
понуда, по партијама. Основ за преговарачки поступак је Одлука о обустави поступка 
по партијама:3,4,5,6,8,9,10,14,19,21,22,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42 и 
сходно томе, примена члана 35. став 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама РС и Одлука 
о покретању преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда, 
односно претходно спроведени отворени поступак по партијама, у којем је Наручилац, 
у партијама у којима покреће преговарачки поступак, добио све неприхватљиве 
понуде. 

 

3) Предмет јавне набавке, техничка спецификација, услови за учешће, 

критеријуми, модел уговора и сви други непоменути делови поступка и 
претходне конкурсне документације (изузев цене и докумената образаца који се 
односе на цену, јер је ЦЕНА елемент преговарања), суштински и предметно 
остају у потпуности непромењени. Измене које су учињене су формалног типа 
и начињене су из разлога спровођења новог преговарачког поступка (пример: у 
модел уговора се мора унети одредба да је пре закључења уговора спроведен и 
преговарачки поступка и слично) 

 

4) Предмет јавне набавке: набавка добара – Набавка прехрамбених производа за 
потребе исхране пацијената и гостију у Специјалнoj болници за рехабилитацију 
у Бањи Ковиљачи 

 

5) Поступак се спроводи у циљу закључења уговора о предметној јавној набавци 

 

6) Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за 
радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање 
инвалидних лица 

http://www.banjakoviljaca.rs/
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7) Није предвиђена електронска лицитација 

 

8) Контакт: Снежана Тадић, 015 / 895-214 
Е-mail: javnenabavke@banjakoviljaca.rs  

 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

• Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Добра – Разни прехрамбени производи – 15800000 ознака из речника (у 
даљем тексту: прехрамбени производи) 

03000000 –  Пољопривредни производи, газдинстава, рибарства,  
шумарства и сродни производи 
15930000 – Вина 
15980000 – Безалкохолна пића 
15910000 – Дестилована алкохолна пића 

 

• Набавка је обликована по партијама 

 

1.1.Ближе одређење предмета јавне набавке 
 

Набавка прехрамбених производа за потребе исхране пацијената и гостију у 
Специјалнoj болници за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Јавна набавка је обликована по партијама. Називи партија и све остале 
карактеристике су садржани у конкурсној документацији. 

 

 

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1.1.Подаци о језику на којем понуда мора да буде сачињена 

 

▪ Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени 
документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на 
страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је 
оверен од стране овлашћеног судског тумача (ово се односи само на 
статусна документа понуђача – члан 75. став 1, тачке 1 до 5, уколико 
понуђач није из Србије). 

 

1.2. Подношење понуде и попуњавање образаца датих у конкурсној   

документацији 

 

▪ Понуђач подноси понуду непосредно на писарници Наручиоца или путем 
поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На 

mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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полеђини коверте или на кутији наводи назив понуђача, адресу и телефон, 

као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди.  

▪ Неопходно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у 
јединствену целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, 

одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се 
видно не оштете листови или печат. 

▪ ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВИ САМО ДОКУМЕНТА 
ОДНОСНО УЧИНИ НЕОПХОДНЕ ИЗМЕНЕ У ДОКУМЕНТИМА ЗБОГ 
КОЈИХ ЈЕ ЊЕГОВА ПОНУДА ПРОГЛАШЕНА НЕПРИХВАТИЉИВОМ И 
УЧИНИ ЈЕ ПРИХВАТЉИВОМ ПРЕМА ОДЛУЦИ О ОБУСТАВИ 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛЕДЕЋИМ ПАРТИЈАМА: 
3,4,5,6,8,9,10,14,19,21,22,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42 

▪ Понуду доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију , ул. 

Парк бр. 4, Бања Ковиљача, са назнаком: 

,,Понуда за отворени поступак за јавну набавку добара ЈН бр. 18-А/2014.  – 

Прехрамбени производи – ОТВОРИТИ  КОМИСИЈСКИ”     

 
▪ Обрасце који су предмет недостатака, а који су дати у конкурсној 

документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди 
стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 
оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.  

▪ Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне 
документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови 
групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који 
ће и у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из 
конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати 
споразумом о заједничком наступу.  

▪ Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, 
дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су 
потписале образац понуде и печат понуђача. 

 

1.3. Партије 

 

▪ Предметна јавна набавка је обликована по партијама. 
▪ Понуда се може поднети за једну или више партија независно, као и за све 

партије. 
▪ За сваку партију, сви артикли из конкретне партије морају бити понуђени.  
▪ Свака партија ће се оцењивати посебно, независно од других партија и 

рангирање вршити за сваку партију посебно. 
 

1.4. Варијанте Понуде 

 

▪ Није дозвољено подношење понуде са варијантама. 
 

1.5. Измене, допуне и опозив понуде 
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▪ У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно 
или путем поште у затвореној коверти или кутији, до рока који је одређен за 
подношење понуда.  

▪ У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или 
кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме 
овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, 
на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести 
називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

▪ Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална 
болница за рехабилитацију, Ул. Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача: 

 

„Измена понуде за јавну набавку добара У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ 

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН бр. 18-

А/2014.  – Прехрамбени производи“ 

или  

„Допуна понуде за јавну набавку добара У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ 

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН бр. 18- А 

/2014.  – Прехрамбени производи“ 

 

или  

„Опозив понуде за за јавну набавку добара У ПРЕГОВАРАЧКОМ 

ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЈН бр. 18-А/2014.  - Прехрамбени производи“ 

 

1.6.  Учествовање  у  заједничкој  понуди  или  као подизвођач 

 

▪ Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
▪ Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 
учествовати у више заједничких понуда. Уколико се утврди недозвољено, 

такве понуде ће бити одбијене. 
 

1.7. Учешће подизвођача 

 

▪ Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди 
наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача. 

▪ Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу 
не може бити већи од 50% . 
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▪ Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова 
који су захтевани. 

▪ Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

▪ Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део 
набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о 
преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће 
омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива 
наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче 
на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу 
за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење 
уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

1.8. Подношење заједничке понуде  

 

▪ Понуду може поднети и група понуђача. 
▪ Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно садржи податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати захтевано средство 
обезбеђења; 
4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

▪ Група понуђача је дужна да достави све захтеване доказе о испуњености 
услова који су наведени у конкурсној документацији.  

 

 

1.9. Остали захтеви наручиоца 

 

3.9.1 Начин и услови плаћања 
 

Плаћање се врши у року од 45 дана  од дана квантитативног и 
квалитативног пријема добара који се констатује Записником о уредном 
квантитативном пријему и Записником о уредном квалитативном 
пријему  које потписују овлашћена лица Наручиоца и Понуђача добара.  

 

3.9.2 Гарантни рок 

 

Гарантни рок за добра која су предмет јавне набавке дефинисан је 
декларацијом која се доставља уз добра и почиње да тече од момента 
квалитативног пријема који се констатује Записником о уредном 
квалитативном пријему  које потписују овлашћена лица Наручиоца и 
Добављача добара.  
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3.9.3 Рок и  место испоруке  
 

Динамика испоруке - достављања и начин паковања добара ће бити 
прецизирана посебним налогом Наручиоца. 

 

 3.9.4 Квантитативни и квалитативни пријем 

 
Квантитативни пријем ће се обавити на месту испоруке добара, на 
локацији Наручиоца. Пријем ће се вршити провером количина 
примљених добара и докумената - потврде о здравственој исправности 
намирница, отпремнице по ставкама и уговорене спецификације. Сви  
испоручени производи по спецификацији морају бити свежи, на почетку 
рока трајања, произведени у складу са важећим прописима о 
здравственој исправности и квалитету производа, у оригиналном 
паковању са декларацијом. Добра морају бити у одговарајућој амбалажи 
на начин како је то предвиђено позитивним прописима. Амбалажа мора 
гарантовати сигурност у очувању квалитета производа при 
манипулацији, током транспорта и употребе. Производи се морају 
превозити само условним превозним средствима, којима се осигурава 
очување квалитета и хигијенске исправности истих. Приликом испорука 
на отпремници добављач ће навести врсту и количину повратне 
амбалаже, која се враћа продавцу при следећој испоруци. 

 

Ако се установи да су добра оштећена, или ако део добара  недостаје, 
Наручилац и Понуђач ће o томе сачинити записник у коме ће 
констатовати недостатке, а уочени недостаци или оштећења биће 
отклоњени у року од 1 календарског дана, на рачун Понуђача. За свако 
прекорачење рока у отклањању недостатака или оштећења Понуђач ће 
плаћати пенале у складу са одредбама Уговора. 

 

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима 
наручиоца и важећим стандардима квалитета који одговарају прописима 
о производњи и промету животних намирница, морају бити хигијенски и 
бактериолошки исправни, са приложеном потврдом  о контроли 
квалитета производа приликом испоруке добара, здравственој 
исправности намирница, роком важења и сл. и свим осталим 
одговарајућим сертификатима о исправности животних намирница, чиме 
се потврђује да испоручена добра одговарају прописима о квалитету и 
здравственој исправности дефинисаних законом о безбедности хране 
(„Сл.гласник РС“ бр. 41/09), Законом о ветеринарству („Сл.гласник РС“ 
бр. 91/05, 41/09, 93/12)  и другим прописима. 

 

Добављач уз испоруку добара, доставља Наручиоцу важећи атест о 
здравственој безбедности и квалитету односно важећу потврду односно 
важеће стручно мишљење, на основу лабораторијских анализа (сензорна, 
физичко-хемијска и микробиолошка испитивања) од стране овлашћене 
институције (акредитоване лабораторије), оверен печатом и потписом 
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стручног и одговорног лица да је производ здравствено безбедан за 
људску исхрану (у неовереној копији). 

 

Наручилац задржава право да изврши увид, како у пословне погоне и 
капацитете понуђача, тако и погоне и капацитете произвођача добара 
који се испоручују. 

 

 

1.10. Начин означавања поверљивих података 

 

▪ Свака страница понуде која садржи податке који су, евентуално поверљиви 
за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” 
у складу са чланом 14. ЗЈН. 

▪ Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена 
и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 
критеријума и оцењивања понуде. 

▪ Наручилац ћe чувати, као поверљиве, све податке понуђача садржане у 
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као 
такве понуђач означио у понуди. 

▪ Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди. 

▪ Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, 
понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

 

1.11. Цена, валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у 

понуди  

 

▪ Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. 
▪ Цене у понуди се исказују без и са ПДВ, с тим што ће се приликом оцене 

елемента критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ. 
▪ Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све 

пратеће трошкове. 
▪ Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је 

дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
▪ Цена је фиксна и не може се мењати и даје се на паритету FCO адреса 

Наручиоца. 
 

1.12. Подаци о надлежним органима где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, 

заштити при запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за 

извршење уговора  

 

▪ Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, 

Министарства финансија и привреде. 
▪ Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 

животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 

▪ Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
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1.13. Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача – 

добављача 

 

I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 

Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то: БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 
и менично писмо - овлашћење на вредност од најмање 10 % укупне вредности 
понуде без ПДВ са роком важности до истека опције понуде, односно, најмање 30 

дана од датума отварања понуда - у корист Наручиоца: Специјална болница за 
рехабилитацију, Ул. Парк бр. 4, Бања Ковиљача. 

 

Бланко соло меницу доставити у ПВЦ фолији. 

 

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је 

у обавези да достави потврду о регистрацији менице (копија о регистрацији са 

интернет странице НБС). 

 

Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави оверену копију 

картона депонованих потписа као и оверену копију ОП Образаца за лица за 

које је доставио картон депонованих потписа, старости овере, не више од 2 

месеца од отварања понуда. 

 

Меница може бити активирана: 

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор 

о јавној набавци (понуда се оцењује неисправном - неприхватљивом и Наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем) 

 

б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави 

остала средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором (гаранција 

за добро извршење посла). У том случају се уговор ставља ван снаге, а Наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Понуђач, чија понуда буде изабрана као најповољнија, ће приликом 
потписивања уговора доставити бланко соло меницу са овлашћењем на износ 
од 10% вредности понуде без ПДВ, са меничним овлашћењем, са роком 
важења, најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора, овереним 
копијама картона депонованих потписа и ОП обрасцима за лица за која је 
достављен картон депонованих потписа (као средство обезбеђења за добро 
извршење посла).  

 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, мора се продужити важност средстава финансијског обезбеђења за 

период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе. 
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1.14. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику или електронски – путем мејла, да 
захтева додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, не рачунајући последњи 
дан. Обавезно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за 

додатним информација или појашњењима за јавну набавку добара ЈН бр. 18-
А/2014.  - Прехрамбени производи“. Питања је пожељно да се шаљу и на e-mail 

адресу: javnenabavke@banjakoviljaca.rs  

 

▪ Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију 
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

▪ Захтевање додатних информација и појашњења телефоном, није дозвољено. 
▪ Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 

20. ЗЈН, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или 
факсом. 

 

 

1.15. Додатна објашњења од понуђача за оцену понуда 

 

▪ Наручилац може у писаној форми да захтева од понуђача додатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 
понуда, а по писаном обавештењу може да врши и контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача. 

▪ Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  

▪ Уколико је потребно вршити проверу произвођачких и понуђачких 
референци наручилац ће понуђачу оставити рок од 5 дана од пријема 
писаног захтева да достави додатне доказе или разјашњења спорних 
референци. Уколико у остављеном року понуђач не достави додатна 
појашњења или додатне тражене доказе, наручилац ту референцу неће 
признати приликом бодовања понуда. 

 

 

1.16. Критеријум за доделу уговора: 

 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

   

1.17. Резервни елементи критеријума: 

 

Уколико две или више понуда буду оцењене са једнаким бројем пондера 

Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који је понудио дужи рок 

плаћања, а даље краћи рок испоруке.  
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1.18. Обавезе понуђача по члану 74. став 2. и 75. став 2. ЗЈН 

 

▪ Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине. Образац изјаве је дат у конкурсној документацији. 

▪ Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

1.19. Захтев за заштиту права 

 

▪ Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. 

ЗЈН. 
▪ Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или 

пословно удружење у њихово име. 
▪ Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права 

у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за 
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.  

▪ Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, 

факсом или препорученом пошиљком са повратницом. 
▪ Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије 
одређено. 

▪ Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана 
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 

▪ После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, 
рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема 
одлуке. 

▪ О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву 
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема 
захтева за заштиту права. 

▪ Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, 

шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка 
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број 
или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике 
Србије.   

▪ Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор 
није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене 
понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 

динара.  
▪ Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 

набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења 
одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 
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динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац 
сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа 
од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне 
набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

 

1.20. Закључење уговора 

 

▪ Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је 
додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење 
захтева за заштиту права. 

▪ Уколико у року за подношење понуда буде поднета само једна понуда и та 
понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) 

ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када 
понуђач прими одлуку о додели уговора.  

 

 

4.  Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 

 

Елемент који ће се примењивати у, такозваном преговарању, биће 
најнижа понуђена цена. 

 

Понуђач у новој понуди доставља цену којом ће заправо приказати своју 
најнижу понуђену цену, и то ће се узети као елемент којим је понуђач 
преговарао. 

 

Достављена понуда у преговарачком поступку, са исказаном најнижом 
понуђеном ценом, је једини круг односно фаза преговарања у поступку. 

 

Понуђач ће, уз достављене допуне које ће учинити његову понуду 
прихватљивом, попунити Образац цене и сваки други Образац у којем се 
исказује цена, под истим траженим условима у складу са којима је то 
учинио и у првобитној понуди.  

 

Понуђена цена не може бити виша од цене која је понуђена у првобитној 
понуди у претходно спроведеном поступку. Уколико понуђач понуди 
цену која је виша од цене из понуде у претходно спроведеном отвореном 
поступку, његова понуда биће проглашена неприхватљивом. 
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Процењене вредности по партијама које су обустављене: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редни 

број 
Назив партије 

Процењена вредност по партији 

(без ПДВ-а) у РСД 

3. Пастеризовано млеко и млечни 

производи 
4.803.900,00 

4. Сир и кајмак 3.393.000,00 

5. Сир ситни пекарски 60.000,00 

6. Млеко и млечне прерађевине 1.695.500,00 

8. Риба 1.083.700,00 

9. Пастрмка 470.000,00 

10. Филети димљене пастрмке и беле 

дринске рибе 
286.560,00 

14. Купус 568.000,00 

19. Карфиол и кељ 292.000,00 

21. Лиснато поврће 707.000,00 

22. Тиквицe 123.000,00 

28. Конзумна јаја  2.000.000,00 

29. Остале животне намирнице 5.736.208,00 

30. Прехрамбени производи биљног 

порекла 
795.796,00 

31. Сухомеснати производи 2.273.000,00 

32. Живинско месо 3.197.500,00 

33. Шлаг  202.500,00 

34. Тестенине 176.400,00 

35. Интегрално и кукурузно брашно 203.500,00 

37. Вино 431.998,00 

38. Сокови, кисела вода, негазирана 

вода 
1.638.380,00 

    39. Шећер рекламни 5 гр 404.250,00 

    40. Кафа  226.500,00 

    41. Чај 137.577,00 

    42. Алкохолна пића 1.243.322,00 

                                                        УКУПНО 32.149.591,00  РСД 
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4. ОБРАСЦИ ПОНУДЕ 

Понуда бр.______ од _________ за преговарачки поступак са објављивањем позива 

за подношење понудао за јавну набавку добара ЈН бр. 18-А/2014.  - 

Прехрамбени производи 

 

1.1.Подаци о понуђачу - Табела 1.  
 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

e-mail: 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Шифра делатности: 

 

 

Назив банке и број рачуна: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора: 

 

 

 
 

Датум:    _______________                       ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

    М.П.   ____________________________________ 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

       ____________________________________  
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Понуду подносим: заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в) 

 

1.2.Начин подношења понуде - Табела 2. 
 

А) САМОСТАЛНО 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

1) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:   

  
Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има 

места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или 

учеснике у заједничкој понуди. 

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, табелу 1. „ПОДАЦИ О 
ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим 
учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца. 

 

 

 

Датум:    _______________                                      ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

             М.П.  ____________________________________ 

                                                                                                                             ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

       ____________________________________ 
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На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 18-А/2014.  - 

Прехрамбени производи, достављамо вам следећу: 
                                                 

ПОНУДУ 
 

1.3.Комерцијални подаци понуде - Табела 3. 

 

 

Редни 

број 

партије 
Назив партије 

Понуђена вредност 

без ПДВ 

Понуђена вредност 

са ПДВ 

3. Пастеризовано млеко и  

млечни производи 
 

 

4. Сир и кајмак   

5. Сир ситни пекарски   

6. Млеко и млечне прерађевине   

8. Риба    

9. Пастрмка    

10. Филети димљене пастрмке и 

беле дринске рибе 
 

 

14. Купус   

19. Карфиол и кељ    

21. Лиснато поврће   

22. Тиквица   

28. Конзумна јаја   

29. Остале животне намирнице   

30. Прехрамбени производи 

биљног порекла 
 

 

31. Сухомеснати производи   

32. Живинско месо   

33. Шлаг   

34. Тестенине   

35. Интегрално и кукурузно 

брашно 
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37. Вино    

38. Сокови, кисела вода, 

негазирана вода 
 

 

39. Шећер рекламни 5 гр   

40. Кафа   

41. Чај   

42. Алкохолна пића   

 

 

Заокружити само партије које се нуде и унети цене само за партије које се нуде. 

На месту цена за партије које се не нуде, унети празну црту – прецртати ћелију. 

 

 

 

 
2. Рок испоруке је _________ (не дуже од 3)  календарских дана од дана ступања на правну 
снагу уговора, односно, дана добијања наруджбине од Наручиоца. 
 

3. За извршење јавне набавке ангажујемо ____(словима ________) подизвођача (уписати број и 
назив подизвођача) _______________________________________________________________.             

 

4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом. 

 

5. Важност понуде износи ____  (словима: _____________________)  дана од дана отварања 
понуда ( не краћи од 30 дана ).  
   

5. Начин плаћања: без аванса, по испоруци уроку од _____ дана (не мање од 45 дана) – за 

стварну испоучену количину,  

 

 

Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

                                                                                M.П                             ____________________________________ 

        ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

       ____________________________________ 

 

 

Напомена:  
 

- Обрасце је потребно попунити са подацима који су у њима захтевани. 

-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће 

потписати и печатом оверити образац понуде. 
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5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА СА 

СПЕЦИФИКАЦИЈАМА ПАРТИЈА ПОСЕБНО, КАО И ЗАХТЕВАНИМ 

ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ЗА КОНКРЕТНУ ПАРТИЈУ: 

 

 
- За сваку партију, понуђачи морају да понуде све артикле из 

конкретне партије. Евентуално не нуђење свих артикала, који су 

наведени у партији, резултоваће одбијањем понуде за ту партију, ако 

неприхватљиве 

 

- Понуђач мора да достави доказе од надлежне установе да је 

регистрован за обављање делатности која је предмет ове набавке, 

односно, промета прехрамбених производа 

 

- Уверења о поседовању стандарда HACCP, за Понуђача, за партије 

меса, млека и месних и млечних производа.  

 
 

ПРИ СВАКОЈ ИСПОРУЦИ 

 

- обавезно је да понуђач достави потврду да добро потиче из регистрованог 
објекта /за партије меса, млека, месних и млечних производа, односно, да 
наведени производи поседују декларације и сву пратећу документацију;  

 

- да месо поседује жиг о прегледу меса од стране ветеринарске инспекције за 
сваку испоруку; 

 

- потврда од надлежних инспекцијских служби о исправности меса и производа 
од меса за сваку испоруку меса и месних роизвода; 

 

- уверења о квалитету и микробиолошка анализа о исправности  од 
акредитованих установа према законским обавезама, за произвођача, код 
испоруке меса и месних производа. 

 

- за све домаће пољопривредне производе биљног порекла потребна је потврда о 
контролисаном узгоју (контролисана и надгледан производња хране) 
 

Конкретни захтеви, наведени су у свакој партији посебно 

 

 

 

Динамика достављања добара ће бити прецизирана посебним налогом 

Наручиоца, а испорука ће бити свакодневна 

 
 

Упутство:  Податке у табелама попуњавати како је захтевано. 

  



Специјална болница за рехабилитацију                            Јавна набавка добара, број  18-А/14 
Бања Ковиљача                                                                    Набавка прехрамбених производа 

Прехрамбени производи 

страна 20 oд 68 

 
 

Partija broj 3 

 

 

PASTERIZOVANO MLEKO I MLEČNI PROIZVODI 

 

 

Naziv artikla 
Jed. 

mere 
Količ. 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez PDV 

Pasterizovano mleko 

kesa 1/1 – 2,8% 

mlečne masti 

l 16000   

Jogurt 2/1; - 2,8% 

mlečne masti 
l 45000   

Pavlaka 0,2/1; - 20% 

mlečne masti 
l 200   

Jogurt lait 0,5 % 

mlečne masti 1/1 
l 1500   

                 UKUPNO RSD BEZ PDV   

                                                    PDV   

                 UKUPNO U RSD SA PDV   

 

Napomena: 

- Robu dostavljati svakodnevno do 6:30h, a po potrebi i naknadno. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 
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Partija broj 4 

 

 

SIR I KAJMAK 

 

Naziv artikla 
Jed. 

mere 
Količ. 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez PDV 

Sir kriška kg 3800   

Kajmak kg 1500   

Sir drobljeni kg  2700   

                  UKUPNO RSD BEZ PDV   

                                                    PDV   

                        UKUPNO RSD SA PDV   

 

 

 

 

 

Napomena: 

- Robu dostavljati po narudžbenici. 

 

 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 
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Partija broj 5 

 

 

SIR  SITNI  PEKARSKI  

 

 

 

 

Naziv artikla 
Jed. 

mere 
Količ. 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez PDV  

Sir sitni pekarski kg 200   

                   UKUPNO RSD BEZ PDV   

 

                                                     PDV 
  

                      UKUPNO RSD SA PDV   

 

 

Napomena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 
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Partija broj 6 

 

 

MLEKO  I  MLEČNE  PRERAĐEVINE 

 

Naziv artikla 
Jed. 

mere 
Količ. 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez PDV 

Mleko tetrapak, 1/1 – 

2,8 % mlečne masti 
l 2500   

Sir kačkavalj kg 600   

Sir topljeni-zdenka kg 900   

                UKUPNO RSD BEZ PDV   

                                                   PDV   

                      UKUPNO RSD SA PDV   

 

         Napomena: 

 

 

 
 
 
 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Специјална болница за рехабилитацију                            Јавна набавка добара, број  18-А/14 
Бања Ковиљача                                                                    Набавка прехрамбених производа 

Прехрамбени производи 

страна 24 oд 68 

 
Partija broj 8 

 
 

RIBA 

 

 

Naziv artikla 
Jedinica 

mere 
Količ. 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez PDV 

Skuša ( 200 gr ) kg 100   

Šaran kg 50   

Lignja ( 2,270/1, sc4 

veličina ) 
kg 120   

Oslić filet  kg 1300   

Oslić riba kg 350   

Som filet (zaleđen) kg 1500   

                    UKUPNO RSD BEZ PDV   

                                                          PDV   

                         UKUPNO RSD SA PDV   

 

 

Napomena: 

- Dovoz svakodnevno, po potrebi. 

 

 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 

 

 

 

 

 



Специјална болница за рехабилитацију                            Јавна набавка добара, број  18-А/14 
Бања Ковиљача                                                                    Набавка прехрамбених производа 

Прехрамбени производи 

страна 25 oд 68 

 
Partija broj 9 
 

 

PASTRMKA 

 

 

Naziv artikla 
Jed. 

mere 
Količina 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez PDV 

Pastrmka (200 gr 

porcija) 
kg 1000   

                   UKUPNO RSD BEZ PDV   

                                                      PDV   

                       UKUPNO RSD SA PDV   

 

 

 

Napomena: 

- Isporuka po potrebi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 

 

 

 

 

 

 
  



Специјална болница за рехабилитацију                            Јавна набавка добара, број  18-А/14 
Бања Ковиљача                                                                    Набавка прехрамбених производа 

Прехрамбени производи 

страна 26 oд 68 

 
Partija broj 10 

 

 

 

 

FILETI  DIMLJENE PASTRMKE I BELE DRINSKE RIBE 

 

Naziv artikla 
Jed. 

mere 
Koliič. 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez PDV 

Dimljena pastrmka 

fileti 
kg 60   

Bela drinska riba fileti kg 400   

                     UKUPNO RSD BEZ PDV   

                                                      PDV   

                      UKUPNO RSD SA PDV   

 

 

Napomena:  

- Isporuka po potrebi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 

 

 

 
  



Специјална болница за рехабилитацију                            Јавна набавка добара, број  18-А/14 
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Прехрамбени производи 

страна 27 oд 68 

 

Partija broj 14 

 

 

KUPUS 

 

 

 

 

Naziv artikla 
Jed. 

mere 
Količ. 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez PDV 

Kupus kg 15000   

Kupus mladi kg 3000   

Kupus crveni kg 1000   

Kupus kiseli kg    2000   

                    UKUPNO RSD BEZ PDV   

                                                      PDV   

                       UKUPNO RSD SA PDV   

 

 

 

Napomena:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 

 

 

 

 



Специјална болница за рехабилитацију                            Јавна набавка добара, број  18-А/14 
Бања Ковиљача                                                                    Набавка прехрамбених производа 

Прехрамбени производи 

страна 28 oд 68 

 

Partija broj 19 

 

 

 

                              KARFIOL  I  KELJ 

 

 

 

Naziv artikla 
Jed. 

mere 
Količ. 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez PDV 

Karfiol kg 2000   

Kelj kg 1400   

                     UKUPNO RSD BEZ PDV   

                                                        PDV   

                          UKUPNO RSD SA PDV   

 

                                            

 

Napomena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 

 

 

 
  



Специјална болница за рехабилитацију                            Јавна набавка добара, број  18-А/14 
Бања Ковиљача                                                                    Набавка прехрамбених производа 

Прехрамбени производи 

страна 29 oд 68 

 

 

                                             

Partija broj 21 

 

 

LISNATO POVRĆE 

 

 

 

Naziv artikla 
Jed. 

mere 
Količ. 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez PDV 

Spanać list bez korena kg 3000   

Zelena salata kg 3000   

Peršun list (francuski) kg 700   

Blitva      kg 1500   

Listina kg 100   

Mladi luk  kg 400   

Rotkvica sveža  kg 40   

                      UKUPNO RSD BEZ PDV   

                                                        PDV   

                         UKUPNO RSD SA PDV   

 

 

 

Napomena: 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 

 

 

 



Специјална болница за рехабилитацију                            Јавна набавка добара, број  18-А/14 
Бања Ковиљача                                                                    Набавка прехрамбених производа 

Прехрамбени производи 

страна 30 oд 68 

 

 
Partija broj 22 

 

 

TIKVICE 

 

 

Naziv artikla Jed. mere Količ. 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez PDV 

Tikvice kg 4100   

                         UKUPNO RSD BEZ PDV   

                                                            PDV   

                              UKUPNO RSD SA PDV   

 

 

 

 

Napomena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 

 

 

 

 
  



Специјална болница за рехабилитацију                            Јавна набавка добара, број  18-А/14 
Бања Ковиљача                                                                    Набавка прехрамбених производа 

Прехрамбени производи 

страна 31 oд 68 

 

Partija broj 28 

 

 

KONZUMNA JAJA 

 

 

 

Naziv artikla Jed. mere Količ. 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez 

PDV 

Konzumna jaja „A“ klasa kom 200000   

                             UKUPNO RSD BEZ PDV   

                                                                 PDV   

                                   UKUPNO RSD SA PDV   

 

 

 

Napomena:  

- Isporuka po 6 kutija svaki drugi, treći dan – po dogovoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 

 

 

 

 
  



Специјална болница за рехабилитацију                            Јавна набавка добара, број  18-А/14 
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Прехрамбени производи 

страна 32 oд 68 

 
Partija broj 29 

 

 
OSTALE ŽIVOTNE NAMIRNICE 

 

 

Naziv artikla Jed. mere Količ. 

Jed.cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez PDV 

Kečap blagi 1/1 kg 320   

Kocka za supu (4x22g) kg 70   

Margarin stoni 250g kg 1300   

Margarin industrijski 20/1 

( Dijamant ili ekvivalent ) 
kg 1700   

Špagete 500g/1 kg 200   

Aleva paprika 0,1/1 kg 90   

Ajvar 0,720g tegla kg 250   

Brašno T-400 meko 5/1, 

1/1 
Kg 3000   

Biber mleveni 1/1 kg 20   

Čokolada za mešnju 

(crna, bela)  
kg 200   

Dodatak jelima sa 

povrćem (začin C ili 

ekvivalent) 1/1 

kg 1400   

Keks 1/1 ( Zlatni pek ili 

ekvivalent ) 
kg 180   

Euro krem 2,5/1 kg 350   

Lovorov list 10g kg  5   

Limuntus 10g kg 15   

Majonez 1/1 kg 600   

Marmelada konzerva 3/1 kg 160   



Специјална болница за рехабилитацију                            Јавна набавка добара, број  18-А/14 
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Прехрамбени производи 

страна 33 oд 68 

Prezla 500g kg  35   

Griz pšenični 500g kg 100   

Brašno žitko kg 4000   

Brašno heljdino kg 50   

Pšenica (belija) za 

kuvanje 1/1 
kg 500   

Puding 500g (vanila, 

čokolada, jagoda) 
kg 350   

Prašak za pecivo 10-12g kg 70   

Sirće  1/1  l 1500   

So 1/1 kg 900   

So 5/1 kg 450   

So 50/1 kg 450   

Senf 1/1 PVC kg 500   

Šećer kristal 1/1 kg 3500   

Med 25g     kom 26300   

Marmelada pakovanje 

25g 
    kom 18400   

Ulje 1/1 l 10000   

Palenta kg 600   

Vanilin šećer 10g kg 20   

Šećer u prahu  kg 300   

Cimet 10g kg 8   

Krastavac konzerviran 

0,680-720g 
kg 250   

Kompot ananas 

konzervirani 850g 
kg 350   

Đuveč limenka 5/1 kom 100   

Paradaijiz limenka 5/1 kom 600   



Специјална болница за рехабилитацију                            Јавна набавка добара, број  18-А/14 
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Прехрамбени производи 

страна 34 oд 68 

Sardina sa otvaračem 

125g 
kom 3500   

Tunjevina konzerva sa 

otvaračem 185g 
kom 170   

Maslac 20g kg 130   

Pašteta jetrena 50g  kom 18000   

Cvekla konzerva 720g kg 50   

Maslinke 720g kg 14   

Bonbone voćne tvrde kg 100   

Keks mleveni Plazma ili 

ekvivalent  300g 
kg 100   

Želatin kesice 10g kg 5   

Začin mak  kg 13   

Začin origano  10g kg 3   

Nes kafa kes 2 gr. kom 4000   

                           UKUPNO RSD BEZ PDV   

                                                             PDV   

                              UKUPNO RSD SA PDV   

 

 

Napomena:  

 

 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 

 

 

 

 

 



Специјална болница за рехабилитацију                            Јавна набавка добара, број  18-А/14 
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Прехрамбени производи 

страна 35 oд 68 

 

Partija broj 30 

 
 

 

PREHRAMBENI PROIZVODI BILJNOG POREKLA 

 

 

Naziv artikla Jed. mere Količ. 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez 

PDV 

Ječmene pahuljice 

5/1 kg 
kg 30   

Lan seme 5/1 kg kg 100   

Lanene pločice 1/1 

kg 
kg 25   

Musli 1/1 kg  

( Tropik ili 

ekvivalent ) 

kg 60   

Ovsene pločice kg 8   

Pšenične klice 1/1 kg kg 50   

Pirinač integralni 1/1  kg 110   

Pirinač 1/1 kg 1200   

Suvo grožđe 1/1 kg kg 25   

Soja ljuspice 15/1 kg 600   

Kakao prah 100g kg 15   

Ovsene pahuljice 5/1 

kg 
kg 40   

Ražane pahuljice 5/1 

kg 
kg 60   
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Ulje maslinovo 1/1 l 30   

 

Suve šljive 1/1 kg kg 10   

Heljdine kore 500g kg 40   

Korni fleks 500g kg 110   

Kikiriki 1/1 kg 10   

Susam 5/1 kg 110   

Sirće jabukovo 1/1 l l 10   

Sirće balzamiko 0,5 l l 5   

Orasi kg 300   

Lešnik kg 20   

Badem kg 10   

Kokos  kg 15   

Mekinje za jelo kg 20   

Ulje susam l 5   

Suve kajsije kg 5   

Suve smokve kg 5   

                          UKUPNO RSD BEZ PDV   

                                                            PDV   



Специјална болница за рехабилитацију                            Јавна набавка добара, број  18-А/14 
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страна 37 oд 68 

                              UKUPNO RSD SA PDV   

 

Napomena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 

 

 

 
  



Специјална болница за рехабилитацију                            Јавна набавка добара, број  18-А/14 
Бања Ковиљача                                                                    Набавка прехрамбених производа 

Прехрамбени производи 

страна 38 oд 68 

Partija broj 31 

 

 

 

SUHOMESNATI PROIZVODI 

 

 

 

 

Naziv artikla Jed. mere Količ. 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez PDV 

Posebna kobasica u crevu kg 1600   

Stišnjena šunka u crevu kg 200   

Viršla vakumirana 1/1 kg 3500   

Barena slanina krta 

vakumirana 
kg 1000   

Dimljena slanina kg 200   

Šunkarica u crevu  kg 1000   

                          UKUPNO RSD BEZ PDV   

                                                           PDV   

                            UKUPNO RSD SA PDV   

 

 

Napomena: 

 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 

 

 

 

 



Специјална болница за рехабилитацију                            Јавна набавка добара, број  18-А/14 
Бања Ковиљача                                                                    Набавка прехрамбених производа 

Прехрамбени производи 

страна 39 oд 68 

 
Partija broj 32 

 

 

ŽIVINSKO MESO 

 

 

Naziv artikla Jed. mere Količ. 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez PDV 

Pileći batak i karabatak kg 4000   

Pileće grudi kg 6500   

Pileća džigerica kg 250   

                             UKUPNO RSD BEZ PDV   

                                                              PDV   

                               UKUPNO RSD SA PDV   

 

 

Napomena:  

- Isporuka svaki dan ili obezbediti zamrzivače 410 lit (2 kom ). 

 

 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 

 

 

 
  



Специјална болница за рехабилитацију                            Јавна набавка добара, број  18-А/14 
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Прехрамбени производи 

страна 40 oд 68 

 
Partija broj 33 

 

                                                 ŠLAG 

 

 

 

Naziv artikla Jed. mere Količ. 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez 

PDV 

Šlag 5/1 kg 500   

                                UKUPNO RSD BEZ PDV   

                                                                  PDV   

                                     UKUPNO RSD SA PDV   

 

 

Napmena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 

 

 

 
  



Специјална болница за рехабилитацију                            Јавна набавка добара, број  18-А/14 
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Прехрамбени производи 

страна 41 oд 68 

 
 
Partija broj 34 

 

                                               TESTENINE 
 
 

Naziv artikla Jed. mere Količ. 

Jed.cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno RSD 

bez PDV 

Rezanci za supu 3/1 kg kg 700   

Makaroni 5/1 kg kg 1050   

Integralni rezanci kg 100   

                                     UKUPNO RSD BEZ PDV   

                                                                          PDV   

                                        UKUPNO RSD SA PDV   

 

 

Napomena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 
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Прехрамбени производи 

страна 42 oд 68 

 
Partija broj 35 

 

 

                                          INTEGRALNO I KUKURUZNO BRAŠNO 

 

 
 

Naziv artikla Jed. mere Količ. 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez PDV 

Kukuruzno brašno 5/1 kg 1900   

Integralno brašno5/1 kg 550   

                                  UKUPNO RSD BEZ PDV   

                                                                    PDV                                                                                         

                                   UKUPNO RSD SA PDV   

 

 

Napomena:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 
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Прехрамбени производи 

страна 43 oд 68 

 

 
Partija broj 37 

                                                     
 
                                                    VINO 

 

 
 

 

Naziv artikla 
Jed. mere Količ. 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez PDV 

Cabarnet 0.75l (Tera Lazarika) kom 30   

  Chardonnay 0.75l(Tera 

Lazarika) 
kom 30   

Cabarnet Sauvignon 0.75l 

(teralazarika) 
kom 24   

Sovinjon 0.75l (TeraLazarika) kom 20   

Vino krstač 0.75l kom 30   

Vino kupina 0.20l kom 200   

Vino vranac 0.18 l (crnogorski) kom 965   

Vino međaš 0.18 l (belo) kom 400   

Vino vranac 0.75l (crnogorski) kom 20   

Vino rubin crno 1/1 l kom 395   

Vino rubin belo 1/1 l kom 400   

                                          UKUPNO RSD BEZ PDV   
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                                                                             PDV   

                                           UKUPNO RSD SA PDV   

 

Napomena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 
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страна 45 oд 68 

 
Partija broj 38 

 
 

 

                   SOKOVI, NEGAZIRANA VODA, KISELA VODA 
 
 

SOKOVI: Jed. mere Količ. 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez 

PDV 

Koka kola 0,250 staklo l 7000   

Koka kola 2/1 PVC l 160   

Sok gusti tetra pak ( breskva, 

jabuka ) 
l 200   

Sok đus tetra pak  l 200   

Sok sprajt 0,250l staklo 
(proizvodi koka kola) 

kom 750   

Sok fanta 0,250l staklo 
(proizvodi koka kola) 

kom 1000   

Sok Golf 0,2l staklo (jabuka, 

borovnica, breskva,đus, jagoda) 
kom 6000   

Sok Next 0,2l staklo  
(jabuka, borovnica, kajsija, 

breskva, đus, jagoda) 

kom 2700   

Sok fanta 1/2l PVC  l 100   

Šveps 1,5l PVC l 140   

Šveps 0,25 l staklo kom 3700   

Energetski napitak Guarana 

0,25 l limenka 
kom 100   

KISELA VODA: 
Jedinica 

mere 
Količina 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez 

PDV 

Kisela voda 1/1l staklo 
(proizvod Knjaz Miloš) 

l 1000   
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Kisela voda 1,5l PVC 
(proizvod Knjaz Miloš) 

l 1400   

Kisela voda 0,33l staklo 
(proizvod Knjaz Miloš ) 

kom 8500   

Kisela voda 0,5l kom 70   

NEGAZIRANA VODA: 
Jedinica 

mere 
Količina 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez 

PDV 

Voda Akva viva negazirana 

0,250l staklo 
kom 2000   

Voda Rosa negazirana 0,33l 

staklo 
kom 3300   

Voda Rosa 0,5l-pvc kom 100   

                                      UKUPNO RSD BEZ PDV   

                                                                          PDV   

                                         UKUPNO RSD SA PDV   

 

 

 

Napomena: 

 

 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 
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Partija broj 39 

 

 

                                      ŠEĆER REKLAMNI 5 gr 

 
 

Naziv artikla Jed. mere Količ. 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez 

PDV 

Šećer reklamni kristal 5g kom 245000   

                                   UKUPNO RSD BEZ PDV   

                                                                         PDV   

                                        UKUPNO RSD SA PDV   

 

 

Napomena:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 
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Partija broj 40 

 

 

 

                                                                KAFA 

 
 

Naziv artikla Jed. mere Količ. 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV  

Ukupno u 

RSD bez 

PDV 

Kafa 100 gr kg 300   

                                   UKUPNO RSD BEZ PDV   

                                                                      PDV   

                                        UKUPNO RSD SA PDV   

 

 

Napomena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 
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Partija broj 41 

 

                                                    ČAJ 

 
 

Naziv artikla Jed. mere Količ. 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

 

Ukupno u 

RSD bez 

PDV 

Čaj ( uva,nana ), 1/1kg kg 20   

Zeleni čaj kes 3000   

Čaj kamilica kes 3200   

Čaj divlja trešnja kes 2007   

Čaj hibiskus kes 2500   

Crni čaj kes 900   

Jagoda čaj kes 4000   

Kopriva čaj kes 950   

Bodi slim kes 1200   

Čaj brusnica  kes  4000   

Čaj šipurak kes 600   

Čaj šumsko voće kes 3000   

                                    UKUPNO RSD BEZ PDV   

                                                                        PDV   

                                        UKUPNO RSD SA PDV   

 

Napomena: 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 
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Partija broj 42 
                                      

 

                                            ALKOHOLNA PIĆA 

 

PIVA: Jed. mere Količ. 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV 

Ukupno u 

RSD bez PDV 

Amstel 0,5l kom 2000   

Haineken 0,25l kom 450   

Lav 0,5l kom 11060   

Pivo lav limun 0,33l kom 800   

Pivo lav 0,25l kom 1600   

Tuborg 0,33l kom 900   

ŽESTOKA PIĆA: 
Jedinica 

mere 
Količina 

Jed. cena u 

RSD bez 

PDV  

Ukupno u 

RSD bez PDV 

Pelinkovac ( gorki list ) kom 40   

Konjak kom 12   

Rakija lozovača kom 7   

Rakija viljamovka 0,7l kom 15   

Viljamovka suvoborska 1/1 kom 3   

Rum kom 3   

Rakija stomaklija kom 30   

Vinjak kom 60   

Votka  kom 35   

Viski 0,7 l (ekvivalent Johny 

Walker, Balantines) 
kom 25   

Vermut kom 10   
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Štok konjak kom 8   

Džin   kom 3   

UKUPNO RSD  BEZ PDV    

PDV   

UUKUPNO RSD SA PDV   

 

 

Napomena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:__________                             Ovlašćeno lice: 

                                            M.P.          Potpis:_________________ 
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 6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Р.б. Услови: Докази: 

1. 

да jе регистрован код 

надлежног органа, 

односно уписан у 

одговарајући регистар 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда  

- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре,  

- Напомена:  

▪ У случају да понуду подноси група понуђача, овај 
доказ доставити за сваког учесника из групе 

▪ У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, овај доказ доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача доставити 
за сваког од њих) 



Специјална болница за рехабилитацију                            Јавна набавка добара, број  18-А/14 
Бања Ковиљача                                                                    Набавка прехрамбених производа 

Прехрамбени производи 

страна 53 oд 68 

2. 

да он и његов законски 

заступник нису 

осуђивани за неко од 

кривичних дела као 

чланови организоване 

криминалне групе, да 

нису осуђивани за 

кривична дела против 

привреде, кривична дела 

против животне средине, 

кривично дело примања 

или давања мита, 

кривично дело преваре 

- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И 
ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно 

уверење оне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре 

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног 

лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђивано 

за неко од кривичних дела против привреде, кривична 

дела против заштите животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре. За 

побројана кривична дела првостепени судови, чије је 

уверење потребно доставити, су:  

- Основни суд на чијем подручју је седиште 

правног лица, 

- Виши суд на чијем подручју је седиште правног 

лица, 

 

 

Напомена:  

 

▪ У случају да понуду подноси правно лице 
потребно је доставити овај доказ и за правно лице 
и за законског заступника 

▪ У случају да правно лице има више законских 
заступника, ове доказе доставити за сваког од 
њих 

▪ У случају да понуду подноси група понуђача, ове 
доказе доставити за сваког учесника из групе 

▪ У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача доставити 
за сваког од њих) 

▪ Ови докази не могу бити старији од два месеца 

пре отварања понуда. 
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3. 

да му није изречена мера 

забране обављања 

делатности, која је на 

снази у време 

објављивања позива за 

подношење понуда 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног 

суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне регистре 

да код овог органа није регистровано, да му је као 

привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности 

- ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда прекршајног суда да му 

није изречена мера забране обављања делатности или 

потврда Агенције за привредне регистре да код овог 

органа није регистровано, да му је као привредном 

субјекту изречена мера забране обављања делатности 

 

-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му 

није изречена мера забране обављања одређених послова 

 

Напомена: 
▪ У случају да понуду подноси група понуђача, овај 

доказ доставити за сваког учесника из групе 
▪ У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача доставити 
за сваког од њих) 

▪ Потврде морају бити издате након 
објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки.  
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4. 

да је измирио доспеле 

порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у 

складу са прописима 

Републике Србије или 

стране државе када има 

седиште на њеној 

територији 

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ:  
 

1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

 

2. Уверење Управе јавних прихода града, односно 
општине да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода  

 

Напомена:  

▪ Уколико је понуђач у поступку приватизације, 
уместо 2 горе наведена доказа треба да достави 
уверење Агенције за приватизацију да се 
налази у поступку приватизације 

 

▪ У случају да понуду подноси група понуђача, ове 

доказе доставити за сваког учесника из групе 

 

▪ У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача доставити 

за сваког од њих) 

▪ Ова уверења не могу бити старија од два 

месеца пре отварања понуда 

5. 

да има важећу дозволу 

надлежног органа за 

обављање делатности 

која је предмет јавне 

набавке 

▪ Правно лице, Предузетник и Физичко лице 

достављају Решење надлежног министарства да 

могу обављати послове промета прехрамбеним 

производима 
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6. 

да располаже 

неопходним 

финансијским 
капацитетом: 

 1) да понуђач у 

пословној 2011, 2012. и 

2013. години није 

исказао губитак у 

пословању И 

2) да у последњих шест 

месеци који претходе 

месецу објављивања 

позива за подношење 

понуда на Порталу 

јавних набавки  није био 

у блокади. 

 

- Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН 

(за правна лица) Агенције за привредне регистре, 

Регистар финансијских извештаја и података о 

бонитету правних лица и предузетника, који садржи 

сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену 

бонитета за 2010, 2011. и 2012. годину, као и 

податке о данима неликвидности. 

 

- Потврда Народне банке Србије (за Правна лица) 

да понуђач у последњих шест месеци који претходе 

месецу објављивања позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки није био у блокади 

- Напомена:  

 

▪ Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи 

податке о блокади за последњих 6 месеци, није 

неопходно достављати посебан доказ о блокади. 

 

 

 

 

▪ У случају да понуду подноси група понуђача, 
доказ за услов из тачке 2. и 3. (да није било 
губитка, да није био у блокади) доставити за све 
чланове групе . 

 

▪ У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, овај доказ не треба доставити за 
подизвођача. 
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7. 

Да понуђач располаже 

неопходним пословним 

капацитетом: 

да је процес рада 

(пословања) усаглашен 

са одговарајућим 

стандардима 

  

 

 важећи сертификат 

 

a. НACCP за добављача трговца или 

b. Одговарајућа дозвола или потврда да је процес рада 
усаглашен са одговарајуим стандардима, за 
добављача произвођача 

 

Наведено се односи на понуђаче који нуде партије 

за месо, млеко, месне и млечне производе 

 

 

Напомена: 

У случају да понуду подноси група понуђача, 
носилац понуде је у обавези да поседује наведене 
стандарде  

▪ У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, ове доказе не треба доставити за 
подизвођача. 

 
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне 

услове из тачака 1. до 7. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива. 

 
ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА У НОВОЈ ПОНУДИ ДОСТАВИ САМО 

ДОКУМЕНТА ОДНОСНО УЧИНИ НЕОПХОДНЕ ИЗМЕНЕ У ДОКУМЕНТИМА 

ЗБОГ КОЈИХ ЈЕ ЊЕГОВА ПОНУДА ПРОГЛАШЕНА НЕПРИХВАТЉИВОМ И 

УЧИНИ ЈЕ ПРИХВАТЉИВОМ, ПРЕМА ОДЛУЦИ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛЕДЕЋИМ ПАРТИЈАМА: 

3,4,5,6,8,9,10,14,19,21,22,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42 

 

Упуттво се односи на прибављање или измену само оних докумената или података 

тако да понуђач у новој понуди достави тачно тражене документе и податке како би 

његова понуда могла бити проглашена прихватљивом. 
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ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У 

ПОНУДИ: 

▪ Образац понуде (све три табеле) 
▪ Образац структуре понуђене цене 
▪ Образац изјаве о независној понуди  
▪ Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а  

 
ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ: 

▪ Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције 

за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет 

страници Агенције за привредне регистре. 

▪ Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 

страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

▪ Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3) 

 
ГРУПА ПОНУЂАЧА 

▪ Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у 

заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. 

до 4. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 5. до 9. овог 

обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу. 

 

ПОДИЗВОЂАЧИ  

▪ Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача 

у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним 

бројем од 1. до 4. овог обрасца. 

ФОРМА ДОКАЗА 

▪ Докази о испуњености услова који су захтевани у овом обрасцу могу се 
достављати у неовереним копијама, осим ако у конкретном случају није 
другачије захтевано. 

 

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ 

▪ Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 

понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним 
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

▪ Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 

 

ПРОМЕНЕ 

▪ Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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7 .ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се 

састоје од трошкова прибављања средства обезбеђења. 

 
  

Врста трошкова 

 

Износ трошкова 

 

1. 

  

 

2. 

  

 

3. 

  

 

4. 

  

5.   

6.   

 

 
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади оправдане 

трошкове и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у 

фактуре и друге релевантне доказе. 

 

 

 

 
Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

                                                                                M.П             ____________________________________ 

        ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

      ___________________________________ 
 

 

 

Овај образац није обавезно достављати уз понуду. 
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8. ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 

 

__________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) 

 

даје следећу изјаву: 

 

 

 

ИЗЈАВА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ 

да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима 

или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 
Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

                                                                                M.П             ____________________________________ 

        ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

      ___________________________________ 
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9.           ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА 

НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама 

 

__________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) 

 

даје следећу изјаву: 

 

 

 

 

ИЗЈАВА 

 

 

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 
 

 
Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

                                                                                M.П             ____________________________________ 

        ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

      ___________________________________ 
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10.  НОВИ МОДЕЛ  УГОВОРА – уговори ће се закључивати за 

сваку партију посебно 

 

  
Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом све стране и 

овери печатом и потпише на крају, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора 

и да их у потпуности прихвата.  

У околностима када понуду подноси група понуђача, сваку страну Модела 

уговора потребно је да парафира и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, 

уколико га је група овластила, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. 

Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена 

лица сваког од чланова групе понуђача, сваку страну модела уговора парафирају и 

овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора. 

 

 

ЗА НАБАВКУ И ИСПОРУКУ 

ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПАРТИЈЕ: 

 

_______________________________________________________  
(унети бројеве партија) 

 
Уговорне стране: 

 

НАРУЧИЛАЦ: Специјална болница за рехабилитацију ,  
15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, Матични бр.: 07122314, 

ПИБ 101188430, коју заступа Директор др Никола Сремчевић,  

( у даљем тексту: „Наручилац“ ) 

 

ПОНУЂАЧ:   ____________________________, МБ__________________,  

 

ПИБ_________________, број рачуна___________________, 

кога заступа директор ____________________( у даљем тексту: 

„Добављач“ ) 

 

 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС" број 124/2012 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак, јавне набавке 

добара – прехрамбених производа.  
- да је, након претходно наведеног поступка, Наручилац на основу члана 35. став 1. 

тачка 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012 - у даљем 

тексту: ЗЈН) спровео преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење 

понуда, јавне набавке добара- прехрамбених производа. 
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- да је Добављач дана  ________________ 2014. године поднео понуду дел. бр. 
_____________ од ____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум),  
која је заведена код Наручиоца под бројем ______________ од _____________ године 
(понуђач не попуњава овај податак, која се сматра саставним делом овог уговора 
(Прилог 1). Саставни део уговора је техничка спецификација  (Прилог 2). 

 
- да је Наручилац на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора дел. 
број___________   од ________2014. године (понуђач не попуњава овај податак) 
изабрао Добављача за испоруку добара захтеваних у конкурсној документацији. 

 

 

 

Предмет Уговора 

 

 

 

Члан 1. 

  

Предмет уговора су прехрамбени производи, обликовани по партијама, чије су понуде 

саставни део овог уговира. Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца сукцесивно 

испоручи, а Наручилац преузме и  плати добра која су дата спецификацијом и под 

условима наведеним у свакој Партији посебно, у свему премa понуди број  _________ 

од ____________2014.  године и обрасцу структуре цене партија, који чине саставни 

део овог Уговора. 

  

 

 
 
 

Члан 2. 

Вредност уговора 
  

Укупна цена набавке, за Партију _________________ из члана 1. овог уговора са свим 

трошковима без обрачунатог ПДВ-а износи ____________________динара, 

(словима: ______________________________________________________________ 

динара). 

  

Укупна цена набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим ПДВ-ом износи 

___________________динара, 

(словима: _____________________________________________________________ 

динара ). 
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Цена наведена у ставу 2. овог члана, подразумева ФЦО Специјална болница за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, са свим трошковима.  

 

 

Уговорена вредност из става 2. овог члана је фиксна до окончања уговора. 

 

 

Јединичну цену могуће је кориговати само у случају ако је пораст цена на мало 

у Републици Србији, а према подацима које објављује Републички завод за статистику, 

већи од 5% рачунајући од дана који је одређен за крајњи рок за предају понуда.  

Евентуална корекција цена се може извршити за вредност само преко 5% од 

почетне вредности.  

Евентуалне промене цене у опсегу до 5%, нису подложне промени цене у 

Уговору. 

Уколико су испуњени услови из претходног става, Добављач може у писаној 

форми поднети захтев Наручиоцу за корекцију цена, највише до висине пораста цена 

на мало. Уколико Наручилац одлучи да прихвати цене Добављача, обавестиће о томе 

Добављача у року од 8 дана од дана поднетог захтева. У даљем року од 8 дана, од дана 

обавештења да Наручилац прихвата  цене из захтева Добављача. Добављач и 

Наручилац ће закључити анекс Уговора, при чему се нови ценовник може 

примењивати само на испоруке од дана закључења Анекса Уговора.   

Евентуална корекција цене може бити и у правцу ниже од уговорене, уколико се 

стекну услови да је промена цене „на ниже“условљена „падом“цене на мало, а према 

подацима које објављује Републички завод за статистику, већи од 5 % рачунајући од 

дана који је одређен за крајњи рок за предају понуда. 

Евентуална корекција цена се може извршити за вредност само преко 5% од 

почетне вредности. 

Евентуалне промене цене у опсегу до 5% нису подложне промени цене у 

Уговору. 

Овакву корекцију цене у правцу ниже од уговорене, иницира наручилац на 

основу околности које су претходно наведене. 

 

 

 

 

Члан 3. 

Рок плаћања 

 

Наручилац се обавезује да за куповину добара, обезбеди средства у укупном износу од 

___________________ динара, и иста пренесе на рачун добављача 

бр._____________________, на следећи начин: 

Након извршене сваке појединачне испоруке, у року до 45 дана по испостављеној 

фактури, односно у року из Понуде. 

 

Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 

Наручиоца. 
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Члан 4. 

 

Рок испоруке: 

 

 Добављач се обавезује да изврши испоруку предмета набавке сукцесивно 

према динамици и количини  коју одреди Наручилац. Добављач је обавезан да 

испоруку изврши  у року од како је наведено у опису сваке Партије. 

 

Добављач се обавезује да ће по извршеној испоруци испоставити Наручиоцу  

фактуру,  по јединичној цени  из обрасца структуре цене и обрасца понуде  коју је 

Наручилац прихватио. 

 

 

 

Члан 5. 

 

Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши 

квантитативни  и квалитативни пријем добара, примерено свакој Партији посебно. 

Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину 

дбара која се испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички 

констатовати и у истом обавезати Доабављача да изврши исправку у испоруци. 

Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 

пријема добара утврди да су испоручена добра одговарајућа, обавезно је да потпише 

отпремницу чиме констатује да је извршен квантитативни и квалитативни пријем 

испоручених добара. 

Примопредаја  је у пословном простору Специјална болница за рехабилитацију, 

у Бањи Ковиљачи. 

  

 

 

Члан 6. 

  

У случају прекорачења рока из члана 4. став 1. овог уговора или не одазивања 

на позив Наручиоца или не извршавање других уговорних обавеза, Наручилац 

задржава право да откаже предметни Уговор и пусти на наплату средство обезбеђења 

за добро извршење посла. 

  

 

 

 

 

Члан 7. 

Контрола  квалитета 
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Добављач преузима потпуну одговорност и обавезује се да ће испоручена добра у 

свему одговарати траженим захтевима и стандардима за који важе за ову врсту 

добара. 

Добављач се обавезује да при свакој испоруци добара, уз добра обезбеди и 

одговоарајућу документацију, којом доказује захтеване карактеристике добара. 

 

Добра морају бити у одговарајућој амбалажи на начин како је то предвиђено 

позитивним прописима. Амбалажа мора гарантовати сигурност у очувању 

квалитета производа при манипулацији, током транспорта и употребе. Производи 

се морају превозити само условним превозним средствима, којима се осигурава 

очување квалитета и хигијенске исправности истих. Приликом испорука на 

отпремници добављач ће навести врсту и количину повратне амбалаже, која се 

враћа продавцу при следећој испоруци. 

 

Ако се установи да су добра оштећена, или ако део добара  недостаје, Наручилац и 

Понуђач ће o томе сачинити записник у коме ће констатовати недостатке, а 

уочени недостаци или оштећења биће отклоњени у року од 1 календарског дана, 

на рачун Понуђача. За свако прекорачење рока у отклањању недостатака или 

оштећења Понуђач ће плаћати пенале у складу са одредбама Уговора. 

 

Добављач се обавезује да ће понуђена добра у свим аспектима одговарати 

захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета који одговарају 

прописима о производњи и промету животних намирница и бити хигијенски и 

бактериолошки исправни, са приложеном потврдом о контроли квалитета 

производа приликом испоруке добара, здравственој исправности намирница, 

роком важења и сл. и свим осталим одговарајућим сертификатима о исправности 

животних намирница, чиме се потврђује да испоручена добра одговарају 

прописима о квалитету и здравственој исправности дефинисаних законом о 

безбедности хране („Сл.гласник РС“ бр. 41/09), Законом о ветеринарству 

(„Сл.гласник РС“ бр. 91/05, 41/09, 93/12) и другим прописима тј. да ће добављач уз 

испоруку добара, доставља Наручиоцу важећи атест о здравственој безбедности и 

квалитету односно важећу потврду односно важеће стручно мишљење, на основу 

лабораторијских анализа (сензорна, физичко-хемијска и микробиолошка 

испитивања) од стране овлашћене институције (акредитоване лабораторије), 

оверен печатом и потписом стручног и одговорног лица да је производ 

здравствено безбедан за људску исхрану (у неовереној копији). 

 

Добављач се обавезује да ће предметна добра која се испоручују у тренутку 

испоруке бити нова из текуће производње са роком трајања најмање 50 %  од 

декларисаног рока трајања. 

 

Свако одступање од квалитета добара Наручилац рекламира Добављачу. 

Доабављач је обавезан да у року од 3 дана од  пријема рекламације достави свој 

писани одговор и у случају основаности у најкраћем року изврши своје обавезе по 

примљеним рекламацијама.  
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Члан 8. 

 

Доабављач гарантује исправност предмета набавке из члана 1. овог уговора у 

гарантном року. 

Гарантни рок је рок прихваћен у понуди Доабављача и износи ____________  и 

почиње да тече од дана када је  констатовано преузимање предмета набавке. (ако је 

предвиђен прописима) 

 

 

Члан 9. 

  

Средства обезбеђења: 

 

Добављач се обавезује да Наручиоцу  приликом потписивања Уговора достави: 

- Гаранцију за добро извршење посла: БЛАНКО СОПСТВЕНА (СОЛО) 

МЕНИЦА, регистрована код пословне банке добављача, прописно 

потписана и оверена, која ће представљати  средство обезбеђења за добро 

извршење посла, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од 

укупно уговорене вредности без ПДВ, за сваку Партију посебно. 
 

Наведено средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено 

Доабављачу, на писани захтев, у року од 30 дана након извршења свих уговорених 

обавеза. 

 

 

 

Члан 10. 

  

Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

 

 
 

Члан 11. 

Раскид уговора 
                 

Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у 

случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Моментом пријема обавештења о раскиду овог уговора наступа доспелост 

уговорних обавеза. 

 

 
 

Члан 12. 

  

За све што није предвиђено овим  уговором важе одредбе Закона о 

облигационим односима. 

У случају спора  надлежан је  Привредни  суд у Ваљеву. 
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Члан 13. 
  

Овај уговор је сачињен у  6 ( шест) истоветних примерка који имају снагу 

оригинала, од којих по 3 ( три ) примерка добија (за) свака уговорна страна.  

 

  

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е : 

  

 За добављача:           За наручиоца: 

 

 

М.П. 

    

М.П. 

  

Директор    
Директор 

др Никола Сремчевић 

 

 

 

 

Напомена. За добављача потписти и оверити печатом 


