
Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне едокументације за јавну набавку ЈН бр. 34/2015 – Набавка прехрамбених 

производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1: 

У списку додатних услова под редним бројем 7, наводи се да понуђач треба да поседује 

минимум две регистроване продавнице за малопродају. Како смо ми фирма регистрована 

за производњу и велепродају живинског меса и не поседујемо малопродајне објекте, 

заним анас да ли ће се то сматрати као битан недостатак? Такође, сматрамо да 

поседовање малопродајних објеката не представља битан и неопходан услов за добро 

извршење посла, чак се може и сматрати као фаворизовање појединих добављача у 

односу на друге који не поседују малопродајне објекте, те Вас стога молимо да 

размотрите да ли је то неопходан услов. 

 

Одговор 1. 

Овим напомињемо да се подаци на страни 10 где су дефинисани додатни услови у оквиру 

тачке 7 ставка 2 где се захтева да понуђач располаже техничким капацитетом да има 

минимум две регистроване продавнице за малопродају додаје се: „осим за понуђаче који се 

баве велепородајом“.  

Начин доказивања овог додатног услова јесте: 
 

     Образац бр. 11 

 

РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА за Партију број_____ 

 

Р. бр. Референтни купац 
Вредност испоручених 

добара у 2013. години 

Вредност испоручених 

добара у 2014. години 

1.    

2.    

3.    

4.    



 

НАПОМЕНА: За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача. 

Образац фотокопирати у довољном броју примерака. Могуће је додатно детаљније 

појашњење наведених референци на посебном прилогу понуђача.  

 

УСЛОВ ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ ЈЕ НАЈМАЊЕ ЈЕДАН ИЗВРШЕН УГОВОР 

ЗА НАБАВКУ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ, У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ОД 2 ГОДИНЕ ( 2013. И 2014. год.). 

Унете податке оверава и јамчи за њихову истинитост. 

 

Датум: ________2015. године 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                         ______________________________ 

 

Напомена: 

Наручилац задржава право да провери унете податке, а ако утврди да су исти подаци 

нетачни, такву понудуће одбити као неисправну. 



 

ПОТВРДА 

о вредности испоручених добара који су предмет јавне набавке број ЈН 34/2015.  

 

Назив Купца:________________________________ 

___________________________________________ 

Седиште:___________________________________ 

Матични број:_______________________________ 

ПИБ:____________________________  

Телефон:_______________________  

Лице за контакт:____________________________  

 

 

ПОТВРДА 

да је ПРОДАВАЦ/ПОНУЂАЧ 

_________________________________________________________________________  

(назив и седиште продавца/понуђача)  

у претходне две године (2013. и 2014. године) КУПЦУ испоручио предмет јавне набавке у 

укупном износу од ___________________динара без ПДВ-а и своју обавезу испоруке 

добара извршио у уговореном року, обиму, квалитету, као и да у року трајања уговора није 

било рекламација на исто. 

 

Укупан износ у 2013. години Укупан износ у 2014. години 

  

Укупно 2013. и 2014. години  

 

 

У _________________ 

Датум: _____________ 

 

    НАРУЧИЛАЦ/КУПАЦ 

 

    М.П.  ______________________ 

    Потпис овлашћеног лица 

 

 

Напомена: Понуђач ову потврдуможе умножити у броју који сматра довољним, а у циљу доказивања и 

потврђивања референт листе за сваку партију одвојено. 

Потврда мора бити потписан и оверена од стране овлашћеног лица наручиоца/купца. 



 

 
 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 34/2015. 

Дана 21.10.2015. године 

 

 

 



Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне едокументације за јавну набавку ЈН бр. 34/2015 – Набавка прехрамбених 

производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1: 

 

На страни 10/62 ваше конкурсне документације под тачком 7 сте предвидели обавезу 

понуђача да располаже техничким капацитетом и то: 

-да понуђач има минимум 2 регистроване продавнице за малопродају и као доказ да су 

исти регистровани код Агенције за привредне регистре на име понуђача. 

Од Агенције смо добили одговор да иста не региструје малопродајне објекте-продавнице. 

Да ли је довољно да понуђач буде регистрован за трговину? 

 

Одговор бр.1. 

На страни 10 где су дефинисани додатни услови у оквиру тачке 7 доказивање техничког 

капацитета у делу Начин доказивања овог додатног услова  написано је да 

„Потврда или извод из Агенције за привредне регистре односно изводом из одговарајућег 

регистра  
* Напомена: Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци о регистрацији 

јавно доступни на интернет страници Агенције. Испуњеност овог услова је неопходан за: понуђача, 

подизвођача/е и чланове групе у заједничкој понуди или други одговарајући писани доказ којим 

се може утврдити да је продавница регистрована на име понуђача.“ 
Што значи да понуђач може доставити и Одлуку о оснивању малопродајнх објеката или неку другу 

одлуку или потврду. 

Питање бр.2 

У оквиру дела документације где уређујете испоруку добара нисте навели учесталост 

испоруке за партију 6, Остале животне намирнице. 

Да ли се испоручује једном недељно, или како? 

 

Одговор бр.2. 

Што се тиче испоруке за Партију 6 – Остале животне намирнице, испорука се врши по 

потреби.  

 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 34/2015. 

Дана 22.10.2015. године 

 

 

 



 

 

 

 

 

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку у отвореном поступку бр. 34/2015 

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку у отвореном 

поступку бр. 34/2015 – Набавка прехрамбених производа за потребе Специјалне болнице 

за рехабилитацију 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 
образоване за спровођење поступака јавне набавке у отвореном поступку, Наручилац чини 
следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку у отвореном поступку, број 34/2015 – Набавка прехрамбених производа за 
потребе Специјалне болнице за рехабилитацију  

1) у делу који се односи на услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 

и 76 . закона, на позицији 5 додатних услова, тачка 1, да понуђач располаже 

неопходним пословним капацитетом, мења се и додаје: 

да понуђач има минимални годишњи приход за партију 1 у износу од 15.000.000,00 

РСД. 

начин доказивања услова: 

 биланс стања и биланс успеха на дан 31.12.2014. и 2013. године, оверени и 

печатирани, који су предати Агенцији за привредне регистре. 
 

2) у делу који се односи на услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 

и 76 . закона, на позицији 6 додатних услова, да понуђач располаже неопходним 

кадровским капацитетом, мења се услов: 

да понуђач има на располагању запослене раднике који раде за понуђача и који ће 

бити одговорни з аизвршење уговора и за конторолу квалитета и то: 

 за партију 1 минимум 5 запослених радника 

 

начин доказивања услова: 

 Копије уговора о раду 

 Фотокопије МА обрасци-пријава, одјава и промена за обавезно социјално 

осигурање за 2015.г.Ззз 

 

У Бањи Ковиљачи,  

Комисија за јавне набавке 

дана  03.11.2015. године 



 

 

 

 

 

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку у отвореном поступку бр. 34/2015 

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку у отвореном 

поступку бр. 34/2015 – Набавка прехрамбених производа за потребе Специјалне болнице 

за рехабилитацију 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 
образоване за спровођење поступака јавне набавке у отвореном поступку, Наручилац чини 
следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку у отвореном поступку, број 34/2015 – Набавка прехрамбених производа за 
потребе Специјалне болнице за рехабилитацију  

1) у делу који се односи на услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 

и 76 . закона, на позицији 5 додатних услова, тачка 1, да понуђач располаже 

неопходним пословним капацитетом, мења се и додаје: 

да понуђач има минимални годишњи приход за партију 1 у износу од 15.000.000,00 

РСД. 

начин доказивања услова: 

 биланс стања и биланс успеха на дан 31.12.2014. и 2013. године, оверени и 

печатирани, који су предати Агенцији за привредне регистре. 
 

2) у делу који се односи на услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 

и 76 . закона, на позицији 6 додатних услова, да понуђач располаже неопходним 

кадровским капацитетом, мења се услов: 

да понуђач има на располагању запослене раднике који раде за понуђача и који ће 

бити одговорни з аизвршење уговора и за конторолу квалитета и то: 

 за партију 1 минимум 5 запослених радника 

 

начин доказивања услова: 

 Копије уговора о раду 

 Фотокопије МА обрасци-пријава, одјава и промена за обавезно социјално 

осигурање за 2015.г.Ззз 

 

У Бањи Ковиљачи,  

Комисија за јавне набавке 

дана  03.11.2015. године 



 

 

 

 

 

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну набавку у 

отвореном поступку бр. 34/2015 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку бр. 

34/2015 – Набавка прехрамбених производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију 
 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, образоване за 
спровођење поступака јавне набавке у отвореном поступку, Наручилац чини следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку у отвореном поступку, број 34/2015 – Набавка прехрамбених производа за потребе 
Специјалне болнице за рехабилитацију  

 
1) У делу код обрасца број 3 Понуда за Партију 6 – Остале животне намирнице, код 

појединих производа у делу јединица мере и то на следећи начин: 

Јед. мере Количина 
Јед. цена у РСД без 

ПДВ-а 

Укупна цена у РСД 

без ПДВ-а 

ПИВО:    

Пиво или „одговарајуће“ 

Амстел од 0,5л 
Ком. 2000 

 

Пиво или „одговарајуће“ Лав 

или Јелен од 0,5л 
Ком. 8000 

 

Пиво или „одговарајуће“ 

Tuborg од 0,5л 
Ком. 1000 

 

Пиво или „одговарајуће“ Лав 

или Јелен од 0,33л 
Ком. 1500 

 

Пиво или 

„одговарајуће“Хајнекен, од 

0,33л 

ком 1000 

 

Пиво или „одговарајуће“ 

Туборг  од 0,33л 
ком 1500 

 

Пиво од лимуна 0,33л ком 700  

ЖЕСТОКА ПИЋА:    

Ракија од шљива 1л л. 70  

Ракија од дуња 0,7л л. 50  

Ракија  стомаклија, 1л л. 20  

Ракија  лозовача 1л л. 20  

Ракија виљамовка 0,7 л. 30  

Ракија медовача 0,7л л. 10  

Ракија кајсија 0,7л л. 30  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ракија дреновача 0,7л л. 20  

СОКОВИ:    

Газирани сок „ или 

одговарајуће“ Кока кола 0,25 л 

стакло 

л 7000  

Газирани сок „ или 

одговарајуће“Спрајт 0,25 л 

стакло 

л 1000 

 

Газирани сок „ или 

одговарајуће“ Швепс 0,25 л 

стакло 

л 3500 

 

Газирани сок „ или 

одговарајуће“Фанта 0,25 л 

стакло 

л 1500 

 

Газирани сок „или 

одговарајуће“ Кока кола  

0,5 л ПВЦ 

л 40 

 

Газирани сок „или 

одговарајуће“Швепс 0,5 л ПВЦ 
л 30 

 

Газирани сок „или 

одговарајуће“Фанта 0,5 л ПВЦ 
л 30 

 

Газирани сок „или 

одговарајуће“  Кока кола 2л 
л 200 

 

Газирани сок „или 

одговарајуће“  Спрајт 2л 
л 50 

 

Газирани сок „или 

одговарајуће“  Швепс 1,5л 
л 100 

 

Газирани сок „или 

одговарајуће“  Фанта 2л 
л 100 

 

КИСЕЛА ВОДА:    

Кисела вода „или одговарајуће“ 

Књаз Милош, стакло 1л 
л 1000 

 

Кисела вода „или одговарајуће“ 

Књаз Милош, 1,75л ПВЦ 
л 1000 

 

Кисела вода или одговарајуће“ 

Књаз Милош, 0,33л стакло 
ком 8500 

 

Кисела вода 0,5л ПВЦ  или 

одговарајуће“  Књаз Милош,  
ком 90 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

НЕГАЗИРАНА ВОДА:    

Негазирана вода „или 

одговарајуће“Аква вива 0,25л стакло 
ком 2000 

 

Негазирана вода „или одговарајућа“ 

Роса 0,33л стакло 
ком 3500 

 

Негазирана вода 0,5 ПВЦ „или 

одговарајуће“ Роса  
ком 90 

 

Вино:    

Црна вина јефтинија 1л „или 

одговарајућа“   Рубин  
ком 450 

 

Црна вина,  квалитетна 0,75 „или 

одговарајућа“  Александровић, 

Мерлот, Ковачевић 

ком 

400 

 

 Бела вина јефтинија 1л „или 

одговарајућа“Рубин, Међаш 

ком 
300 

 

Бела вина  квалитетна 0,75л „или 

одговарајућа“ Шардоне,  Тријумф 

Александровић, Совињон 

ком 

500 

 

Црна вина 0,18 „или одговарајуће“ 

Вранац 

ком. 
800 

 

Бела вина 0,18 „или одговарајућа“ 

Међаш  

ком 
400 

 

Бела вина 0,18 „или 

одговарајућа“Крстач 

ком 
600 

 

 

 

У Бањи Ковиљачи,  

Комисија за јавне набавке 

дана  04.11.2015. године 



Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне едокументације за јавну набавку ЈН бр. 34/2015 – Набавка прехрамбених 

производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1: 

 

Молимо Вас да за партију 3.пекарски производи наведете и граматуре, јер су наведени 

артикли без граматура. 

 

Одговор бр.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 34/2015. 

Дана 05.11.2015. године 

 

 

 

Назив артикла Јед. мере Количина 
Јед. цена у РСД 

без ПДВ-а 

Укупна цена у 

РСД без ПДВ-а 

Кајзерице – 50гр ком. 10000   

Лепиње  -150 гр ком. 1500   

Бурек -300гр ком. 2500   

Погачице -80гр ком. 3600   

Паштета са сиром -110гр ком. 4500   

Кифле 80-100гр ком. 500   

Хлеб кукурзни -400гр Ком. 34000   

Хлеб интегрални -400 гр ком. 18000   

          УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ   

                                                ПДВ    

                 УКУПНО РСД СА ПДВ   



Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне едокументације за јавну набавку ЈН бр. 34/2015 – Набавка прехрамбених 

производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1: 

 

Молимо Вас да за партију 3.пекарски производи наведете и граматуре, јер су наведени 

артикли без граматура. 

 

Одговор бр.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 34/2015. 

Дана 05.11.2015. године 

 

 

 

Назив артикла Јед. мере Количина 
Јед. цена у РСД 

без ПДВ-а 

Укупна цена у 

РСД без ПДВ-а 

Кајзерице – 50гр ком. 10000   

Лепиње  -150 гр ком. 1500   

Бурек -300гр ком. 2500   

Погачице -80гр ком. 3600   

Паштета са сиром -110гр ком. 4500   

Кифле 80-100гр ком. 500   

Хлеб кукурзни -400гр Ком. 34000   

Хлеб интегрални -400 гр ком. 18000   

          УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ   

                                                ПДВ    

                 УКУПНО РСД СА ПДВ   



Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне едокументације за јавну набавку ЈН бр. 34/2015 – Набавка прехрамбених 

производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1: 

На страни 9/62 конкурсне документације као начин испуњења додатног услова 

(располагање неопходним пословним капацитетом) навели сте достављање биланса стања 

и биланса успеха на дан 31.12.2014. и 2013. године, оверени и печатирани, који су предати 

Агенцији за привредне регистре. 

С обзиром да се наведени извештај за 2014. годину достављао АПР- у у електронској 

форми и да су наведени извештаји (биланс стања и успеха за 2014. годину) јавно доступни 

на сајту АПР-а, да ли је као доказ испуњења овог услова (а у складу са чланом 79. став 4. 

Закона о јавним набавкама ) довољно доставити изјаву у којој се наводи интернет страница 

на којој је наведени податак доступан. 

 

Одговор бр.1  
У конкурсној документацији на страни 11, Достављање доказа, стоји болдираним словима 

да понуђач није дужан да доставља у понуди доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних институција. 

 

Питања бр.2. 

На страни 10/62 конкурсне документације као начин доказивања додатног услова 

(располагање довољним кадровским капацитетом) навели сте достављање фотокопије 

МА образаца-пријава, одјава и промена за обавезно социјално осигурање за 2015. 

С обзиром да образац пријаве носи датум заснивања радног односа, вашом формулацијом 

се понуђачи условљавају да поднесу МА обрасце само за запослене који су засновали 

радни однос у 2015. години. 

Молим вас да измените конкурсну документацију у наведеном делу (дакле начин 

доказивања испуњења овог услова је достављање МА образаца-без навођења године) како 

би понуђачи могли да поднесу исправне понуде. 

 

Одговор бр.2 

Овим напомињемо да се подаци на страни 10 где су дефинисани додатни услови у оквиру 

тачке 6 где се описује начин достављања доказа да понуђач достави фотокопије МА 

образаца –пријава, одјава и промена за обавезно социјално осигурање за 2015. године, 

брише се део реченице „за 2015. годину“.  

 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 34/2015. 

Дана 06.11.2015. године 



Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне едокументације за јавну набавку ЈН бр. 34/2015 – Набавка прехрамбених 

производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1: 

На страни 9/62 конкурсне документације као начин испуњења додатног услова 

(располагање неопходним пословним капацитетом) навели сте достављање биланса стања 

и биланса успеха на дан 31.12.2014. и 2013. године, оверени и печатирани, који су предати 

Агенцији за привредне регистре. 

С обзиром да се наведени извештај за 2014. годину достављао АПР- у у електронској 

форми и да су наведени извештаји (биланс стања и успеха за 2014. годину) јавно доступни 

на сајту АПР-а, да ли је као доказ испуњења овог услова (а у складу са чланом 79. став 4. 

Закона о јавним набавкама ) довољно доставити изјаву у којој се наводи интернет страница 

на којој је наведени податак доступан. 

 

Одговор бр.1  
У конкурсној документацији на страни 11, Достављање доказа, стоји болдираним словима 

да понуђач није дужан да доставља у понуди доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних институција. 

 

Питања бр.2. 

На страни 10/62 конкурсне документације као начин доказивања додатног услова 

(располагање довољним кадровским капацитетом) навели сте достављање фотокопије 

МА образаца-пријава, одјава и промена за обавезно социјално осигурање за 2015. 

С обзиром да образац пријаве носи датум заснивања радног односа, вашом формулацијом 

се понуђачи условљавају да поднесу МА обрасце само за запослене који су засновали 

радни однос у 2015. години. 

Молим вас да измените конкурсну документацију у наведеном делу (дакле начин 

доказивања испуњења овог услова је достављање МА образаца-без навођења године) како 

би понуђачи могли да поднесу исправне понуде. 

 

Одговор бр.2 

Овим напомињемо да се подаци на страни 10 где су дефинисани додатни услови у оквиру 

тачке 6 где се описује начин достављања доказа да понуђач достави фотокопије МА 

образаца –пријава, одјава и промена за обавезно социјално осигурање за 2015. године, 

брише се део реченице „за 2015. годину“.  

 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 34/2015. 

Дана 06.11.2015. године 



 
 

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну набавку у 

отвореном поступку бр. 34/2015 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку бр. 

34/2015 – Набавка прехрамбених производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију 
 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, образоване за 
спровођење поступака јавне набавке у отвореном поступку, Наручилац чини следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку у отвореном поступку, број 34/2015 – Набавка прехрамбених производа за потребе 
Специјалне болнице за рехабилитацију  

 
1) У делу код обрасца број 3 Понуда за Партију 6 – Остале животне намирнице, код 

појединих производа у делу јединица мере и то на следећи начин: 

Назив артикла 
Јед. 

мере 
Количина 

Јед. цена у 

РСД без 

ПДВ-а 

Укупна цена у 

РСД без ПДВ-а 

Кечап благи 1/1 кг 300   

Коцка за супу (4x22g) кг 80   

Маргарин стони 250g „или одговарајуће 

Витал, Дијамант“ 
кг 1100   

Маргарин индустријски 20/1  „или 

одговарајуће Витал, Дијамант“ 
кг 1700   

Шпагете 1/1 кг 400   

Чоколада за кување (црна, бела) „или 

одговарајуће Параћинка“ 
кг 250   

Кекс 1/1„или одговарајуће Златни пек“ кг 210   

Еуро крем 1/1  кг 300   

Мајонез 1/1 кг 900   

Гриз пшенични 1/1 кг 160   

Пшеница (белија) за кување 1/1 кг 400   

Пудинг (ванила, чоколада, јагода) кг 300   

Сирће 1/1 л 1600   

Сенф 1/1 ПВЦ кг 500   

Мед 25г ком. 27000   

Мармелада паковање 25г ком. 28000   

Џем термостабилни кг 330   

Уље 1/1 л 10000   

Палента  кг 600   

Пиринач  глазирани 1/1„или 

одговарајуће Ризи“ 
кг 1700   

Пиринач интегрални 1/1 кг 250   

Сир горгонзола кг 5   



 

Маслац 20г кг 150   

Бомбоне воћне тврде кг 100   

Млевени кекс „ или одговарајуће 

Плазма или Златни пек“ 300 гр 
кг 100   

Слатка павлака л 65   

Неутрална павлака „или одговарајуће 

Имлек“ 
л 80   

Сладолед кг 1000   

Шлаг 1/1 кг 700   

Топинг од воћа (јагода, вишња и воћни 

микс) 
кг 100   

Ролери за декорацију кг 100   

Двопек   кг 10   

Нес кафа 2гр. ком. 4500   

Резанци за супу 1/1  кг 700   

Макарони  1/1 „или одговарајуће 

Лозанни“ 
кг 1200   

Интегрални резанци кг 100   

Њоке кг 10   

Таљателе кг 25   

Kaфa 1/1 кг 300   

Еспресо кафа кг 150   

Рибице 90гр ком. 500   

Смоки 50гр ком. 500   

Чипс 40гр ком. 500   

Переце 90гр ком. 500   

Чоколадице мини „или одговарајуће 

Најлепше жеље“ 5гр 
ком. 50000   

Чоколаде велике „Или одгаварајуће 

Милка“ 250 г 
ком. 10   

КОНЗЕРВИРАНИ ПРОИЗВОДИ     

Ајвар тегла  кг 200   

Мармелада конзерва 1/1 кг 250   

Мед тегла кг 10   

Краставац конзервиран кг 400   

Ананас конзервирани  кг 250   

Ђувеч лименка 1/1 ком. 230   

Парадајз лименка 1/1 ком. 1000   

Сардина са отварачем 125г ком. 3600   

Туњевина конзерва са отварачем 185 гр ком. 200   

Маслинке 1/1 кг 40   

Кисела паприка кг 40   

Цвекла конзерва 1/1 кг 100   

СУХОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ     

Посебна кобасица у цреву кг 1300   

Суви врат кг 10   



 

Стишњена шунка у цреву кг 150   

Виршла вакумирана1/1 кг 3000   

Барена сланина  кг 1300   

Сланина панчета кг 50   

Димљена сланина кг 150   

Пилећа шункарица кг 500   

Паштете јетрене 50г ком. 40000   

Паштета рибља ком. 50   

Паштета од поврћа ком. 4500   

Кулен кг 10   

Чајна кобасица кг 10   

Шункарица у цреву кг 1500   

Пршут суви говеђи кг 30   

Пршут суви свињски кг 30   

ЈАЈА:     

Конзумна јаја  „A“ класа ком. 203000   

ЗАЧИНИ:     

Млевена паприка „или одговарајуће 

Алева“1/1 
кг 110   

Бибер млевени 1/1 кг 40   

Додатак јелима са поврћем „или 

одговарајуће Зачин Ц, Вегета“ 
кг 1700   

Ловоров лист  кг 5   

Лимунтус  кг 20   

Прашак за пециво „или одговарајуће Ц“ кг 80   

Со 1/1 кг 1100   

Со 10/1 кг 200   

Со морска кг 25   

Шећер кристал 1/1 кг 3000   

Желатин кесице  кг 10   

Зачин мак - млевени кг 20   

Зачин оригано  кг 5   

Шећер у праху  кг 310   

Цимет  кг 10   

Ванилин шећер  кг 10   

Какао прах  кг 20   

Квасац кг 150   

БРАШНА:     

Кукурузно брашно 1/1 кг 1900   

Интегрално брашно 1/1 кг 650   

Хељдино брашно кг 30   

Брашно Т-400 меко 1/1 „или 

одговарајуће Данибус“ 
кг 3600   

Брашно „или одговарајуће Житко“ кг 5000   

ЧАЈ:     

Чај (ува, нана ), 1/1 кг 50   



 

Чај жалфија 20/1 кутија 10   

Нана 20/1 кутија 300   

Зелени чај 20/1 кутија 170   

Чај камилица 20/1 кутија 160   

Чај дивља трешња 20/1 кутија 100   

Чај хибискус 20/1 кутија 70   

Црни чај 20/1 кутија 40   

Јагода чај 20/1 кутија 350   

Коприва чај 20/1 кутија 70   

Боди слим 20/1 кутија 50   

Чај брусница 20/1 кутија 150   

Чај шипурак 20/1 кутија 45   

Чај шумско воће 20/1 кутија 150   

СМРЗНУТО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ     

Јагода залеђена 300г кг 5   

Малина залеђена 300г кг 40   

Микс воће залеђено 300г кг 150   

Вишња залеђена 320г кг 70   

Спанаћ смрзнут 450 гр кг 2600   

Боранија жута 

 смрзнута 1/1 
кг 3500   

Грашак смрзнут 1/1 кг 2800   

Карфиол смрзнут 1/1 кг 2800   

Броколи смрзнут 1/1 кг 1000   

Помрфит смрзнути кг 2000   

Кукуруз шећерац смрзнути 1/1 кг 1000   

Паприка црвена смрзнута 1/1 кг 70   

ПИВО:     

Пиво или „одговарајуће“ Амстел од 0,5л Ком. 2000   

Пиво или „одговарајуће“ Лав и Јелен од 

0,5л 
Ком. 8000   

Пиво или „одговарајуће“ Tuborg од 0,5л Ком. 1000   

Пиво или „одговарајуће“ Лав или Јелен 

од 0,33л 
Ком. 1500   

Пиво или „одговарајуће“Хајнекен, од 

0,33л 
ком 1000   

Пиво или „одговарајуће“ Туборг  од 

0,33л 
ком 1500   

Пиво од лимуна 0,33л ком 700   

ЖЕСТОКА ПИЋА:     

Ракија од шљива 1л л. 70   

Ракија од, дуња 0,7л л. 50   

Ракија  стомаклија, 1л л. 20   

Ракија  лозовача 1л л. 20   

Ракија виљамовка 0,7 л. 30   



 

Ракија медовача 0,7л л. 10   

Ракија кајсија 0,7л л. 30   

Ракија дреновача 0,7л л. 20   

Пелинковац „или одговарајуће“ Горки 

лист од 1л 

ком 
80   

Коњак од 1л ком 30   

Рум  ком 10   

Вермут ком 15   

Вињак „или одговарајуће Рубин“ Ком 50   

Вотка ком 100   

Џин ком 15   

Виски 0,7л„или одговарајуће Johny 

Walker, Balantines“ 
ком 30   

ВИНО:     

Црна вина јефтинија 1л „или 

одговарајућа“  Вранац,  
ком 100   

Црна вина јефтинија 1л „или 

одговарајућа“   Рубин  
ком 350   

Црна вина,  квалитетна 0,75 „или 

одговарајућа“  Бермет,  

ком 
100   

Црна вина,  квалитетна 0,75 „или 

одговарајућа“  Мерлот,  

ком 
100   

Црна вина,  квалитетна 0,75 „или 

одговарајућа“  Александровић 

ком 
200   

 Бела вина јефтинија 1л „или 

одговарајућа“Златни италијански 

ризлинг 

ком 

100   

 Бела вина јефтинија 1л „или 

одговарајућа“Рубин 

ком 
100   

 Бела вина јефтинија 1л „или 

одговарајућа“ Међаш 

ком 
100   

Бела вина  квалитетна 0,75л „или 

одговарајућа“ Шардоне,   

ком 
200   

Бела вина  квалитетна 0,75л „или 

одговарајућа“Тријумф Александровић  

ком 
50   

Бела вина  квалитетна 0,75л „или 

одговарајућа“Совињон,  

ком 
250   

Црна вина 0,18 „или одговарајуће“ 

Вранац 

ком. 
800   

Бела вина 0,18 „или одговарајућа“ 

Међаш  

ком 
400   

Бела вина 0,18 „или 

одговарајућа“Крстач 

ком 
600   

Вино купина 0.20л ком 370   

Somersby Ком. 200   

СОКОВИ:     



 

Газирани сок „ или одговарајуће“ Кока 

кола 0,25 л стакло 
л 7000   

Газирани сок „ или одговарајуће“Спрајт 

0,25 л стакло 
л 1000   

Газирани сок „ или одговарајуће“ 

Швепс 0,25 л стакло 
л 3500   

Газирани сок „ или одговарајуће“Фанта 

0,25 л стакло 
л 1500   

Газирани сок „или одговарајуће“ Кока 

кола  

0,5 л ПВЦ 

л 40   

Газирани сок „или одговарајуће“Швепс 

0,5 л ПВЦ 
л 30   

Газирани сок „или одговарајуће“Фанта 

0,5 л ПВЦ 
л 30   

Газирани сок „или одговарајуће“  Кока 

кола 2л 
л 200   

Газирани сок „или одговарајуће“  

Спрајт 2л 
л 50   

Газирани сок „или одговарајуће“  

Швепс 2л 
л 100   

Газирани сок „или одговарајуће“  

 Фанта 2л 
л 100   

Сокови негазирани тетра пак 1л  Јабука, 

Бресква, Боровница, Ђус,  
л 400   

Сокови негазирани „или одговарајуће 

Голф , Некст“ 0,2л стакло 
ком 10000   

Енергетска пића „или одговарајуће“ 

Гуарана, Ред бул, Енерџис  од 0,25л 
ком 250   

Ледени чај 0,25л ком 500   

КИСЕЛА ВОДА:     

Кисела вода „или одговарајуће“ Књаз 

Милош, стакло 1л 
л 1000   

Кисела вода „или одговарајуће“ Књаз 

Милош, 1,75л ПВЦ 
л 1000   

Кисела вода или одговарајуће“ Књаз 

Милош, 0,33л стакло 
ком 8500   

Кисела вода 0,5л ПВЦ  или 

одговарајуће“  Књаз Милош,  
ком 90   

НЕГАЗИРАНА ВОДА:     

Негазирана вода „или 

одговарајуће“Аква вива 0,25л стакло 
ком 2000   

Негазирана вода „или одговарајућа“ 

Роса 0,33л стакло 
ком 3500   

Негазирана вода 0,5 ПВЦ „или ком 90   



 

 

У Бањи Ковиљачи,  

Комисија за јавне набавке 

дана  07.11.2015. године 

одговарајуће“ Роса  

          УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ   

                                                ПДВ    

                 УКУПНО РСД СА ПДВ   
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