
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 документације за јавну набавку ЈН бр. 40/2018 – Набавка инвентара за 

ресторане објекта „Курсалон“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1. 

Увидом у конкурсну документацију ЈНМВ 40/2018 постављамо следећа питања 

 поз.бр. 10 - цаша за црно вино на стопу, стакло запремина 46 цл - питање гласи: да ли је 

прихватљиво понудити чашу за црно вино на стопу запремине у распону од 45 - 46 цл ? 

 поз.бр. 12 - чаша за цеђену поморанџу и лимунаду, стакло, запремине 32 цл - питање 

гласи: да ли је прихватљиво понудити чашу запремине у распону од 32-33 цл ?  

 поз.бр. 13 - чаша за шампањ, на стопу, стакло, запремина 19,5 цл - питање гласи: да ли 

је прихватљиво понудити чашу за шампањ на стопу запремине у распону од 19 - 19,5 

цл? 

 поз.бр. 14 - чаша тамблер, запремине 32,5 цл - питање гласи: да ли је прихватљиво 

понудити чашу за виски, запремине у распону од 31,5 цл до 32,5 цл ?  

 поз.бр. 19 - посуда са поклопцем за топле напитке, инокс, 0,9 л - питање гласи: да ли је 

прихватљиво понудити посуду са поклопцем за топле напитке запремине у распону од 

0,9 лит до 1 литар? 

 поз.бр. 34 - шоља за чај са тацном 22 цл - да ли је прихватљиво понудити шољу за чај 

са тацном запремине 27 цл, с обзиром да шоља за чај мора бити веће запремине од 

шоље за кафу ? 

 поз.бр. 36 - шоља за еспресо кафу са тацном 22 цл - да ли је прихватљиво понудити 

шољу за еспресо запремине 9,5 цл, с обзиром да шоља за еспресо кафу мора бити мање 

запремине од шоље за кафу?  

 

Одговор 1. 

Позиција број 10- прихватљива је запремина чаше за црно вино у распону од 45-46цл 

Позиција бр.12- прихватљива је запремина чаше за цеђењу поморанџу и лимунаду на 

стакло, запремине у распону од 32-33цл 

Позиција бр.13- прихватљива је запремина чаше за шампањ, запремине од 19-20цл 

Позиција бр.14- прихватљива је запремина чаше тамблер, запремине од 31-33цл 

Позиција бр.19- прихватљива је посуда са поклопцем за топле напитке, запремине у 

распону од 0,9-1л 

Позиција бр.34- прихватљива је запремина шоље за чај, запремине у распону од 22-27цл 

Позиција бр.36- наше шоље за продужени еспресо 17-18цл тако да би било пожељно да 

понуђач понуди шоље за продужени еспресо запремине од 17-20 . 

 

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. 40/2018. 

Дана 18.10.2018. године 


