
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 добара ЈН бр. 38/2016 – Набавка прехрембених 
производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 
Питање бр. 1: 
У партији број 7 – прехрамбени производи биљног порекла навели сте следеће: 
 суве шљиве 1/1 .Да ли су у питању сљиве са коштицом или без коштице? 
 уље маслиново 1/1.Да ли је у питању еxтра девичанско уље или уље од комине? 
 семе сунцокрета. Да ли је у питању сирово или печено семе и да ли је у љусци или 

ољуштено? 
 бундевино семе. Да ли је у питању сирово или печено семе и да ли је у љусци или 

ољуштено? 
 Лешници. Да ли су сирови или печени? 
 Бадеми. Да ли су сирови или печени? 
 
Одговор бр 1. 
Наручилац специфицира производе на следећи начин: 

 Суве шљиве без коштице 
 Уље маслиново 1/1, екстра деевичанско 
 Семе сунцокрета да буде сирово и ољуштено 
 Бундевино семе да буде сирово и ољуштено 
 Лешници и бадеми да буду сирови 

 
 
Питање бр. 2: 
У партији број 6 – остале животне намирнице навели сте артикал: 
 додатак јелима са поврћем 
Специфицирајте паковање и састав (проценат соли и проценат сушеног поврћа) наведеног 
производа јер се на тржишту нуде производи различитог квалитета. 
 
Одговор бр 2. 
Наручилац тражи да додатак јелима са поврћем садржи мин 15% сушеног поврћа. 
 
 
Питање бр. 3: 
У партији број 6 – остале животне намирнице навели сте артикал: 

 мајонезСпецифицирајте да ли је у питању класик или посни мајонез и које паковање 
захтевате (1/1, 2/1,3/1 или 5/1). 

 за артикал пишкоте навели сте јединицу мере кг? Да ли сте мислили на комад? 
 топла чоколада Робертсон Де Луxе. Молим вас прецизирајте грамажу топле 

чоколаде. 
  



 
Одговор бр 3. 
Наручилац специфицира производе на следећи начин: 

 Мајонез да буде класик у паковању 1/1 
 Пишкоте могу да буду и у мањем паковању али да цена буде за килограм 
 Топла чоколада да буде у кесицама од мин. 25 грама. 

 
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 
Комисија за јавну набавку бр. 38/2016. 
Дана 23.12.2016. 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 документације за јавну набавку добара ЈН бр. 38/2016 – Набавка прехрембених 
производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 
Питање бр. 1: 
У партији број 12 – сухомеснати производи навели сте следеће: 
 - барена сланина са мањим садржајем масти  
Да ли је у питању вакум паковање? 
 - пилећа шункарица 
Наведени артикал не постоји. Молим вас да прецизирате на који производ сте мислили? 
 
Одговор бр 1. 
Наручилац не тражи вакум паковање за барену сланину са мање процента масти. Што се 
тиче пилеће шункарице, мислило се на шунку прављену од пилећих груди, 
најквалитетнијег меса. 
 
Питање бр. 2: 
У партији број 6 – остале животне намирнице, навели сте следеће: 
- Кисела паприка тегла 1/1 

Наведени артикал не постоји у наведеном паковању.Молим вас да исправите 
спецификацију и прецизирате да ли је у питању тегла (720 гр.) или конзерва 5/1. 

- Цвекла конзерва 1/1  
Наведени артикал не постоји у наведеном паковању.Молим вас да исправите 
спецификацију и прецизирате да ли је у питању тегла (720 гр.) или конзерва 5/1. 

- Рен 1/1 
Наведени артикал не постоји у наведеном паковању.Молим вас да прецизирате да ли је у 
питању паковање од 190гр, 200гр или сл. 
 
Одговор бр 2. 
Наручиоц је мислио на теглу киселих парпика а не на конзерву, па самим тим Наручиоц 
тражи да се цена изрази по једном килограму без обзира на достављену грамажу у 
супротном би достављање различите грамаже изазвало код Наручиоца велики проблем у 
програму а на путу од достављања производа у магацин преко реализације истих 
производа по кухињама до крајњих корисника. 
Наведено објашњење односи се и на цвеклу у конзерви и на рен у тегли. 
 
 
 
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 
Комисија за јавну набавку бр. 38/2016. 
Дана 22.12.2016. године 
 



 

 

 

 

 
Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку у отвореном поступку бр. 38/2016 
 
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 
добра бр. 38/2016 - Набавка прехрамбених производа за потребе Специјалне болнице за 
рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 
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 мале вредности добара, Наручилац чини 
следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку мале вредности услуга, број 38/2016 – Набавка прехрамбених производа 
за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 

1) у делу који се односи на обрасце – образац  понуде број 3 код партије 
6,7,11,12,13,14 није добро означен опис у колонама где стоји назив добра, 
количине , јединичне цене као и укупна цена без ПДВ-а тако да сада обрасци 
глаасе: 



 

 
Образац бр. 3 

 
На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 38/2016 – Набавка 
прехрамбених производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију -за 
Партије 1,2,4,5,6,7,8,11,12,13 и 14 - достављамо вам следећу: 

                                                 
ПОНУДУ 

1.1. Комерцијални подаци понуде - Партија број 6 
ОСТАЛЕ ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ 

 

Назив артикла Јед. 
мере Количина 

Јед. цена у 
РСД без 
ПДВ-а 

Укупна цена у 
РСД без ПДВ-а 

Кечап благи 1/1 кг 400   
Коцка за супу, говеђа (4x22гр) кг 40   
Коцка за супу, кокошја (4x22гр) кг 40   
Маргарин стони 250g „ одговарајуће 
Витал, Дијамант“ кг 1100   

Маргарин индустријски 20/1 „ 
одговарајуће Витал, Дијамант“ кг 1500   

Шпагете 1/1 кг 700   
Чоколада за кување (црна, бела) „ 
одговарајуће Параћинка“ кг 250   

Кекс „ одговарајуће Златни пек“ кг 300   
Крем течни „одговарајуће Еуро крем“ кг 400   
Мајонез  кг 500   
Гриз пшенични 1/1 кг 200   
Пшеница (белија) за кување 1/1 кг 400   
Пудинг (ванила, чоколада, јагода) кг 300   
Сирће 1/1 л 2100   
Сенф 1/1 ПВЦ кг 500   
Мед 25-30гр ком. 30000   
Мармелада паковање 25-30гр ком. 25000   
Џем термостабилни кг 330   
Уље 1/1 л 12000   
Палента кг 700   
Пиринач глазирани 1/1„ одговарајуће 
Ризи“ кг 2000   

Сир горгонзола кг 5   
Маслац 20г кг 200   
Бомбоне воћне тврде кг 150   
Млевени кекс „ одговарајуће Плазма и 
Златни пек“ 300 гр кг 100   

Слатка павлака 1/1 л 65   
Неутрална павлака „ одговарајуће Имлек л 80   



 

и Меггле“ 1/1 
Сладолед угоститељско паковање л 1000   
Шлаг 1/1 кг 600   
Ролери за декорацију 1/1 кг 100   
Двопек   кг 10   
Резанци за супу 1/1  кг 800   
Супа у кесици (кокошија) „одговарајуће 
Арго“  кг 5   

Макарони  1/1 „ одговарајуће Лозанни“ кг 1200   
Интегрални резанци кг 170   
Њоке кг 10   
Таљателе кг 25   
Рибице 90гр ком. 400   
Смоки 50гр ком. 400   
Чипс 40гр ком. 400   
Переце 90гр ком. 400   
Чоколадице мини „ одговарајуће 
Најлепше жеље“ 5гр ком. 62000   

Густин  кг 15   
Пишкоте кг 500   
Сос „Pesti Genovese“  л 2   
Сос „Basilico-Barilla“ л 2   
Сос Вочетерс лит 2   
Компот бресква кг 5   
Топла чоколада „одговарајуће Робертсон 
De Luxe“ ком 850   

Топљени сир Мocarella кг 20   
Сир Mocarella бејби Кг  10   
Тост сир у листићима  кг 5   

КОНЗЕРВИРАНИ ПРОИЗВОДИ     

Ајвар тегла од 680-720гр ком. 200   
Мармелада 1/1 кг 450   
Мед тегла од 950 гр ком. 5   
Краставац тегла   од 680гр Ком. 300   
Ананас конзервирани од 825гр ком. 200   
Ђувеч лименка 1/1 кг. 230   
Парадајз лименка 1/1 кг. 1200   
Сардина са отварачем 100г ком. 4300   
Туњевина конзерва са отварачем у 
комадићима 160 гр ком. 300   

Маслинке тегла без кошчице од 720 гр ком 60   
Мешана салата 5/1 кг 10   
Краставац 5/1 кг 10   
Кисела паприка тегла  1/1 кг 20   
Цвекла конзерва 1/1 кг 90   
Рен 1/1 кг 25   



 

ЈАЈА:     
Конзумна јаја  „A“ класа ком. 203000   
ЗАЧИНИ:     
Сушено поврће 1/1  кг 1000   
Млевена паприка „ одговарајуће 
Алева“1/1 кг 150   

Бибер млевени 1/1 кг 45   
Додатак јелима са поврћем „ 
одговарајуће Зачин Ц, Вегета“ кг 1000   

Ловоров лист од 500гр кг 7   
Лимунтус  од 500гр кг 25   
Прашак за пециво „ одговарајуће Ц“ кг 80   
Со 1/1 кг 400   
Со 5/1 кг 200   
Со морска кг 25   
Шећер кристал 1/1 кг 3300   
Желатин кесице  кг 10   
Зачин мак - млевени кг 15   
Зачин оригано  кг 5   
Шећер у праху  кг 310   
Цимет  кг 15   
Ванилин шећер  кг 10   
Какао прах  кг 40   
Сир пармезан  кг 10   
Квасац паковање од 500гр кг 150   
Паштете јетрене 50г ком. 25000   
Паштета пилећа од 50 гр ком 150   
Паштета рибља 50гр ком. 50   
Паштета од поврћа 50гр ком. 5500   
БРАШНА:     
Кукурузно брашно 5/1- воденично кг 1900   
Интегрално брашно 5/1 кг 650   
Хељдино брашно кг 40   
Брашно Т-400 меко 10/1 „ одговарајуће 
Данибус“ кг 3600   

Брашно  Т-500 10/1 „ одговарајуће 
Житко“ кг 5200   

ЧАЈ:     
Чај ува 1/1 кг 25   
Чај  нана 1/1 кг 15   
Чај жалфија 20/1 кутија 5   
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 50   
Црни чај 20/1 кутија 50   



 

 
  

Јагода чај 20/1 кутија 300   
Коприва чај 20/1 кутија 60   
Боди слим 20/1 кутија 50   
Чај брусница 20/1 кутија 150   
Чај шипурак 20/1 кутија 60   
Чај шумско воће 20/1 кутија 150   

          УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ     
                                                ПДВ      
              УКУПНО РСД СА ПДВ     



 

 
Напомена:  

 Дати цене за оне производе који су у партији наведени са знаком „ одговарајуће“  
 Производе доставити у оргиналним паковањима.  
 Потребна декларација о производима (видети спецификација предмета јавне 

набавке) 
 
 
1. Рок испоруке је _________ (не дуже од 1)  календарских дана од дана ступања на 

правну снагу уговора, односно, дана добијања наруџбине од Наручиоца. 
2. За извршење јавне набавке ангажујемо ____(словима ________) подизвођача (уписати 

број и назив подизвођача) 
_______________________________________________________________.             

3. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом. 
4. Важност понуде износи ____  (словима: _____________________)  дана од дана 

отварања понуда ( не краћи од 60 дана ).  
5. Начин плаћања: без аванса, по испоруци уроку од _____ дана (не мање од 30 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. 
 
 
  



 

Образац број 3 
 

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 38/2016 – Набавка 
прехрамбених производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију -за 
Партије 1,2,4,5,6,7,8,11,12,13 и 14 -достављамо вам следећу: 

                                                 
ПОНУДУ 

1.1. Комерцијални подаци понуде -  Партија број 7 
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ БИЉНОГ ПОРЕКЛА 

Назив артикла Јед. мере Количина Јед. цена у РСД 
без ПДВ-а 

Укупна цена у 
РСД без ПДВ-а 

Презла 500г кг 20   
Јечмене пахуљице 5/1  кг 50   
Лан семе 5/1  кг 140   
Ланене плочице 1/1 кг 20   
Мусли 1/1 „или одговарајуће 
Тропик“ кг 120   

Овсене плочице  кг 5   
Пшеничне клице 1/1 кг 55   
Суво грожђе 1/1 кг 40   
Суви вргањ кг 1   
Сува брусница кг 30   
Соја љуспице 15/1 кг 750   
Суве шљиве 1/1 кг 15   
Суве кајсије кг 5   
Урме  кг 5   
Рогач кг 30   
Овсене пахуљице 5/1 кг 60   
Ражане пахуљице 5/1 кг 100   
Уље маслиново 1/1 л 35   
Уље сусам л 10   
Хељдине коре 500г кг 50   
Корни флекс 500гр кг 80   
Сусам 5/1 кг 150   
Сирће јабуково 1/11 л 10   
Сирће балзамико 0,5 л 2   
Мекиње за јело кг 30   
Пиринач интегрални 1/1 кг 260   
Семе сунцокрета кг 80   
Бундевино семе кг 70   
Суве смокве кг 3   
Млеко у праху кг 5   
Суви першун кг 5   
Кари зачин кг 5   
Ћумбир кг 10   
Ким зачин кг 5   
Босиљак кг 10   
Рузмарин кг 10   
Чоколадне мрвице кг 5   



 

 
Напомена:  
- Потребна декларација о производима. 
- дати реалне цене за оне артикле који су у партији наведени  са знаком „или 

одговарајуће“ 
- Потребна декларација о производима (видети спецификација предмета јавне набавке) 
 
1. Рок испоруке је _________ (не дуже од 1)  календарских дана од дана ступања на 

правну снагу уговора, односно, дана добијања нарудбине од Наручиоца. 
 
2. За извршење јавне набавке ангажујемо ____(словима ________) подизвођача (уписати 

број и назив подизвођача) 
_______________________________________________________________.             

 
3. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом. 
 
4. Важност понуде износи ____  (словима: _____________________)  дана од дана 

отварања понуда ( не краћи од 60 дана ).  
 
5. Начин плаћања: без аванса, по испоруци уроку од _____ дана (не мање од 30 дана) – за 

стварну испоручену количину,  
 
 

Ораси кг 400   
Лешници кг 40   
Бадеми кг 40   
Кикирики (неслани) кг 20   
Кикирики (слани) кг 5   
Пистаћи кг 10   
Заслађивач 100/1 ком 10   
Сода бикарбона кг 10   
Бели лук у прах кг 2   
Чај кукурзуна свила 1/1  кг 5   
Чај матичњак 1/1 кг 5   
Чај босиљак 1/1 кг 5   
Чај рузмарин 1/1 кг 5   
Куркума кг 2   
Тофу сир 1/1 кг 2   
Хељда зрно  кг 5   
Гершла зрно  кг 5   
Леблебија зрно кг 5   
Ленено уље л 5   
Цикорија  кг 5   
Сурутка у праху кг 5   
Соја сос л 2   
Паштета од соје од 50 гр ком 150   
Приинчано млеко л 5   

          УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ   
                                                ПДВ    

                 УКУПНО РСД СА ПДВ   



 

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. 
  



 

Образац број 3 
 
На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 38/2016 – Набавка 
прехрамбених производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију -за 
Партије 1,2,4,5,6,7,8,11,12,13 и 14 -у достављамо вам следећу: 

                                                 
ПОНУДУ 

1.1. Комерцијални подаци понуде -  Партија број 11 
СМРЗНУТО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 

 
Напомена:  

- Испорука сукцесивно по потреби Наручуица и обезбедити замрзивач од 400 л. 
- Доставити потврду о ветеринарској исправности. 
- Потребна декларација о производима (видети спецификација предмета јавне 

набавке) 
 
1. Рок испоруке је _________ (не дуже од 1)  календарских дана од дана ступања на 

правну снагу уговора, односно, дана добијања нарудбине од Наручиоца.  
2. За извршење јавне набавке ангажујемо ____(словима ________) подизвођача (уписати 

број и назив подизвођача) 
_______________________________________________________________.             

3. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом.  
4. Важност понуде износи ____  (словима: _____________________)  дана од дана 

отварања понуда ( не краћи од 60 дана ).  
5. Начин плаћања: без аванса, по испоруци уроку од _____ дана (не мање од 30 дана) – за 

стварну испоручену количину,  
 
Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА 

Назив артикла Јед. 
мере Количина 

Јед. цена у 
РСД без 
ПДВ-а 

Укупна цена у 
РСД без ПДВ-а 

Јагода залеђена 1/1 кг 5 -  
Малина залеђена 1/1 кг 40   
Микс воће залеђено 1/1 кг 160   
Вишња залеђена  1/1 кг 50   
Спанаћ смрзнут 1/1 кг 2000   
Боранија жута смрзнута 1/1 кг 4000   
Грашак смрзнут 1/1 кг 3500   
Карфиол смрзнут 1/1 кг 2500   
Броколи смрзнут 1/1 кг 1600   
Помрфит смрзнути кг 1800   
Кукуруз шећерац смрзнути 1/1 кг 1000   
Паприка црвена смрзнута 1/1 кг 20   

          УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ     
                                                ПДВ      

                 УКУПНО РСД СА ПДВ     



 

                                                                                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.  



 

 
Образац број 3 

 
На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 38/2016 – Набавка 
прехрамбених производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију -за 
Партије 1,2,4,5,6,7,8,11,12,13 и 14 -у достављамо вам следећу: 

                                                 
ПОНУДУ 

1.1. Комерцијални подаци понуде -  Партија број 12 
СУХОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ 

 

 
Напомена:  

Назив артикла Јед. 
мере Количина 

Јед. цена у 
РСД без 
ПДВ-а 

Укупна цена у 
РСД без ПДВ-а 

Посебна кобасица у цреву кг 1300   
Суви врат кг 20   
Стишњена шунка у цреву – пилећа  кг 80   
Стишњена шунка у цреву –свињска кг 80   
Виршла вакумирана 1/1 – пилећа и 
свињска кг 3000   

Барена сланина са мањим садржајем 
масти кг 1450   

Сланина панчета – вакум паковање кг 50   
Пилећа шункарица кг 500   
Његушки пршут кг 20   
Кулен кг 20   
Чајна кобасица кг 30 -  
Будимска комбасица кг 30   
Сремска кобасица кг 30   
Суџук кг 30   
Бачка кобасица  кг 30   
Пилећа кобасица кг 40   
Свињска кобасица кг 40   
Виршла свињска у природном цреву 
„одговарајуће Сафалада“ 1/1 кг 20   

Кобасица са поврћем кг 30   
Шункарица кг 1500   
Пршут суви говеђи „одговарајуће 
Златиборац“ кг 30   

Пршут суви свињски „одговарајуће 
Златиборац“ кг 30   

          УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ     
                                                ПДВ      

                 УКУПНО РСД СА ПДВ     



 
- Испорука сукцесивно по потреби Наручиоца. 
- Доставити потврду о ветеринарској исправности. 
- Потребна декларација о производима (видети спецификација предмета јавне 

набавке) 
 
 
 

 
1. Рок испоруке је _________ (не дуже од 1)  календарских дана од дана ступања на 

правну снагу уговора, односно, дана добијања нарудбине од Наручиоца.  
2. За извршење јавне набавке ангажујемо ____(словима ________) подизвођача (уписати 

број и назив подизвођача) 
_______________________________________________________________.             

3. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом.  
4. Важност понуде износи ____  (словима: _____________________)  дана од дана 

отварања понуда ( не краћи од 60 дана ).  
5. Начин плаћања: без аванса, по испоруци уроку од _____ дана (не мање од 30 дана) – за 

стварну испоручену 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.  



 

 
Образац број 3 

 
На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 38/2016 – Набавка 
прехрамбених производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију -за 
Партије 1,2,4,5,6,7,8,11,12,13 и 14 -у достављамо вам следећу: 

                                                 
ПОНУДУ 

1.1. Комерцијални подаци понуде -  Партија број 13 
АЛКОХОЛНО И БЕЗАЛКОХОЛНО ПИЋЕ 

Назив артикла Јед. 
мере Количина 

Јед. цена у 
РСД без ПДВ-

а 

Укупна цена у 
РСД без ПДВ-а 

ПИВО:     
Пиво „одговарајуће“ Амстел од 0,5л Ком. 2000   
Пиво „одговарајуће“ Лав 0,5л Ком. 7000   
Пиво „одговарајуће“ Tuborg од 0,5л Ком. 1500   
Пиво „одговарајуће“ Лав од 0,33л Ком. 1500   
Пиво „одговарајуће“Хајнекен, од 0,25л ком 800   
Пиво „одговарајуће“ Туборг  од 0,33л ком 1500   
Пиво од лимуна “Twist”0,33л ком 700   
ЖЕСТОКА ПИЋА:     
Ракија од шљиве „Генерал“ 0,7 л ком 35   
Ракија од кајсије „Генерал“ 0,7 л ком 25   
Ракија од дуње „Генерал“ 0,7 л ком 20   
Ракија од дуње „Подрум Симић“ 0,7л ком 15   
Ракија од шљива 1л ком 40   
Ракија од, дуња 0,7л ком 40   
Ракија  стомаклија, 1л ком 45   
Ракија  лозовача 1л ком. 20   
Ракија виљамовка „одговарајуће Таково“ 
0,7л ком 40   

Ракија Клековача „Подрум Симић“ 0,7л ком 20   
Ракија медовача 0,7л ком 10   
Ракија дреновача 0,7л ком 20   
Пелинковац „ одговарајуће“ Горки лист 
од 1л 

ком 80   

Коњак од 1л ком 20   
Рум  ком 10   
Вермут ком 15   
Вињак „ одговарајуће Рубин“ Ком 80   
Вотка ком 40   
Џин ком 15   
Виски 0,7л„ одговарајуће Johny Walker, 
Balantines“ ком 40   

ВИНО:     



 

Црно вино „Бермет“ 0,75л ком 40   
Црно вино „Вранац „ црногорски 0,75л ком 50   
Црно вино „Вранац“ 1л ком 50   
Бело вино „Крстач“ 0,75л ком 80   
Бело вино „Рубин“ 1л ком 100   
Црно вино „Кабернет Радовановић“ 
0,75л 

ком 50   

Бело вино „Шардоне Радовановић“ 0,75л ком 50   
Црно вино „Тријумф Александровић“ 
0,75л 

ком 50   

Розе вино „Варијанта Александровић“ 
0,75л 

ком 50   

Црно вино „Тера Лазарика-Кабернет“ 
0,75л 

ком 100   

Бело вино „Тера Лазарика-Шардоне“ 
0,75л 

ком 150   

Бело вино „Тера Лазарика-Совињон“ 
0,75л 

ком. 100   

Црно вино Рубин од 0,18л ком 300   
Црно вино Црногорски 0,18л ком 700   
Бело Вино „Крстач“ 0,18л  500   
Бело вино „Међаш“ од 0,18л ком 500   
Вино купина 0.20л ком 370   
Somersby ком. 250   
СОКОВИ:     
Газирани сок „ одговарајуће“ Кока кола 
0,25 л стакло ком 7000   

Газирани сок „ одговарајуће“Спрајт 0,25 
л стакло ком 1000   

Газирани сок „ одговарајуће“ Швепс – 
Biter Lemon 0,25 л стакло ком 2500   

Газирани сок „ одговарајуће“ Швепс – 
Тоник 0,25 л стакло ком 1000   

Газирани сок „ одговарајуће“Фанта 0,25 
л стакло ком. 1200   

Газирани сок „ одговарајуће“ Кока кола  
0,5 л ПВЦ ком 30   

Газирани сок „ одговарајуће“Швепс 0,5 л 
ПВЦ ком 30   

Газирани сок „ одговарајуће“Фанта 0,5 л 
ПВЦ ком 30   

Газирани сок „ одговарајуће“  Кока кола 
2л ком 100   

Газирани сок „ одговарајуће“  Спрајт 2л ком. 50   
Газирани сок „ одговарајуће“ Швепс – 
Biter Lemon 1,5 л стакло ком 81   

Газирани сок „ одговарајуће“ Швепс – ком 20   



 

 
Напомена:  

- Испорука сњукцесивно по потреби Наручиоца. 
- Потребна декларација о производима (видети спецификација предмета јавне 

набавке) 
 

1. Рок испоруке је _________ (не дуже од 1)  календарских дана од дана ступања на 
правну снагу уговора, односно, дана добијања нарудбине од Наручиоца. 

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

3. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом. 
4. Важност понуде износи ____  (словима: _____________________)  дана од дана 

отварања понуда ( не краћи од 60 дана ).  
5. Начин плаћања: без аванса, по испоруци уроку од _____ дана (не мање од 30 дана) – за 

стварну испоручену количину,  
 

Тоник1,5 л стакло 
Газирани сок „ одговарајуће“  
 Фанта 2л ком 50   

Сокови негазирани тетра пак 1л  Разни 
(јабука, бресква) ком 600   

Сокови негазирани тетра пак 1л  1 
Боровница ком 50   

Сокови негазирани тетра пак 1л  Ђус,  ком 300   
Сокови негазирани „ одговарајуће Некст“ 
0,2л стакло ком 4000   

Сокови негазирани „ одговарајуће Голф“ 
0,2л стакло ком 7500   

Енергетска пића „ одговарајуће“ Гуарана 
од 0,25л ком 250   

Ледени чај 0,25л „одговаајуће Нестеа“ ком 500   
КИСЕЛА ВОДА:     
Кисела вода „ одговарајуће“ Књаз 
Милош, стакло 1л ком 1000   

Кисела вода „ одговарајуће“ Књаз 
Милош, 1,75л ПВЦ ком 500   

Кисела вода одговарајуће“ Књаз Милош, 
0,33л стакло ком 9000   

Кисела вода 0,5л ПВЦ  одговарајуће“  
Књаз Милош,  ком 50   

НЕГАЗИРАНА ВОДА:      
Негазирана вода „ одговарајуће“Аква 
вива 0,25л стакло ком 2200   

          УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ   
                                                ПДВ    

                 УКУПНО РСД СА ПДВ   



 

 
 
 
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.  



 

 
Образац број 3 

 
На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 38/2016 – Набавка 
прехрамбених производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију -за 
Партије 1,2,4,5,6,7,8,11,12,13 и 14 -у достављамо вам следећу: 

                                                 
ПОНУДУ 

1.1. Комерцијални подаци понуде -  Партија број 14 
КАФА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Напомена:  

- Испорука сњукцесивно по потреби Наручиоца. 
- Потребна декларација о производима (видети спецификација предмета јавне 

набавке) 
 
1. Рок испоруке је _________ (не дуже од 1)  календарских дана од дана ступања на 

правну снагу уговора, односно, дана добијања нарудбине од Наручиоца. 
2. За извршење јавне набавке ангажујемо ____(словима ________) подизвођача (уписати 

број и назив подизвођача) 
_______________________________________________________________.             

3. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом. 
4. Важност понуде износи ____  (словима: _____________________)  дана од дана 

отварања понуда ( не краћи од 60 дана ).  
5. Начин плаћања: без аванса, по испоруци уроку од _____ дана (не мање од 30 дана) – за 

стварну испоручену количину,  
 
Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА 

     M.П                          ____________________________________ 

        ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

Назив артикла Јед. мере Количина 
Јед. цена у 

РСД без 
ПДВ-а 

Укупна цена у 
РСД без ПДВ-а 

Еспресо кафа кг 200   

Кафа црна, „Одговарајуће 
Гранд Арома,  Doncafe“ 1/1 кг 300   

Нес кафа (кесице од 2гр) кг 5000   

          УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ   
                                                ПДВ    

                 УКУПНО РСД СА ПДВ   



 

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. 
 

 
У Бањи Ковиљачи,  
Комисија за јавне набавке 
дана 14.12.2016. године 



 

 

 

 

 
Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку у отвореном поступку бр. 38/2016 
 
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 
добра бр. 38/2016 - Набавка прехрамбених производа за потребе Специјалне болнице за 
рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 
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 мале вредности добара, Наручилац чини 
следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку мале вредности услуга, број 38/2016 – Набавка прехрамбених производа 
за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 

1) у делу који се односи на обрасце – образац  понуде број 3 код партије 
сухомеснастих производа и смрзнутог воћа и поврћа није означена добра редни 
број партије тако да сада гласи: 



 

 
Образац број 3 

 
На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 38/2016 – Набавка 
прехрамбених производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију -за 
Партије 1,2,4,5,6,7,8,11,12,13 и 14 -у достављамо вам следећу: 

                                                 
ПОНУДУ 

1.1. Комерцијални подаци понуде -  Партија број 11 
СМРЗНУТО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 

 
Напомена:  

- Испорука сукцесивно по потреби Наручуица и обезбедити замрзивач од 400 л. 
- Доставити потврду о ветеринарској исправности. 
- Потребна декларација о производима (видети спецификација предмета јавне 

набавке) 
 
1. Рок испоруке је _________ (не дуже од 1)  календарских дана од дана ступања на 

правну снагу уговора, односно, дана добијања нарудбине од Наручиоца.  
2. За извршење јавне набавке ангажујемо ____(словима ________) подизвођача (уписати 

број и назив подизвођача) 
_______________________________________________________________.             

3. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом.  
4. Важност понуде износи ____  (словима: _____________________)  дана од дана 

отварања понуда ( не краћи од 60 дана ).  
5. Начин плаћања: без аванса, по испоруци уроку од _____ дана (не мање од 30 дана) – за 

стварну испоручену количину,  
 

Назив артикла Јед. 
мере 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена 
у РСД без  

ПДВ-а 

Укупна цена у 
РСД са  ПДВ-ом 

Јагода залеђена 1/1 кг 5 -  
Малина залеђена 1/1 кг 40   
Микс воће залеђено 1/1 кг 160   
Вишња залеђена  1/1 кг 50   
Спанаћ смрзнут 1/1 кг 2000   
Боранија жута смрзнута 1/1 кг 4000   
Грашак смрзнут 1/1 кг 3500   
Карфиол смрзнут 1/1 кг 2500   
Броколи смрзнут 1/1 кг 1600   
Помрфит смрзнути кг 1800   
Кукуруз шећерац смрзнути 1/1 кг 1000   
Паприка црвена смрзнута 1/1 кг 20   

          УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ     
                                                ПДВ      

                 УКУПНО РСД СА ПДВ     



 

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.  



 

 
Образац број 3 

 
На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 38/2016 – Набавка 
прехрамбених производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију -за 
Партије 1,2,4,5,6,7,8,11,12,13 и 14 -у достављамо вам следећу: 

                                                 
ПОНУДУ 

1.1. Комерцијални подаци понуде -  Партија број 12 
СУХОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ 

 

 
Напомена:  

Назив артикла Јед. 
мере 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена 
у РСД без  

ПДВ-а 

Укупна цена у 
РСД са  ПДВ-ом 

Посебна кобасица у цреву кг 1300   
Суви врат кг 20   
Стишњена шунка у цреву – пилећа  кг 80   
Стишњена шунка у цреву –свињска кг 80   
Виршла вакумирана 1/1 – пилећа и 
свињска кг 3000   

Барена сланина са мањим садржајем 
масти кг 1450   

Сланина панчета – вакум паковање кг 50   
Пилећа шункарица кг 500   
Његушки пршут кг 20   
Кулен кг 20   
Чајна кобасица кг 30 -  
Будимска комбасица кг 30   
Сремска кобасица кг 30   
Суџук кг 30   
Бачка кобасица  кг 30   
Пилећа кобасица кг 40   
Свињска кобасица кг 40   
Виршла свињска у природном цреву 
„одговарајуће Сафалада“ 1/1 кг 20   

Кобасица са поврћем кг 30   
Шункарица кг 1500   
Пршут суви говеђи „одговарајуће 
Златиборац“ кг 30   

Пршут суви свињски „одговарајуће 
Златиборац“ кг 30   

          УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ     
                                                ПДВ      

                 УКУПНО РСД СА ПДВ     



 
- Испорука сукцесивно по потреби Наручиоца. 
- Доставити потврду о ветеринарској исправности. 
- Потребна декларација о производима (видети спецификација предмета јавне 

набавке) 
 
 
 

 
1. Рок испоруке је _________ (не дуже од 1)  календарских дана од дана ступања на 

правну снагу уговора, односно, дана добијања нарудбине од Наручиоца.  
2. За извршење јавне набавке ангажујемо ____(словима ________) подизвођача (уписати 

број и назив подизвођача) 
_______________________________________________________________.             

3. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом.  
4. Важност понуде износи ____  (словима: _____________________)  дана од дана 

отварања понуда ( не краћи од 60 дана ).  
5. Начин плаћања: без аванса, по испоруци уроку од _____ дана (не мање од 30 дана) – за 

стварну испоручену 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. 
 
 
 
У Бањи Ковиљачи,  
Комисија за јавне набавке 
дана 05.12.2016. 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 документације за јавну набавку добара ЈН бр. 38/2016 – Набавка прехрембених 
производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 
Питање бр. 1: 
Да ли се додатни услов, на страни 9,  тачка 3. (да понуђач има минимум 2 регистроване 
продавнице за малопродају) односи на све партије? 
Овај услов ми није познат, тачније први пут се срећем са истим. Ако можете да ми 
појасните зашто је неопходан? 
 
Одговор 1. 
Додатни услов да понуђач има минимум 2 регистроване продавнице за малопродају 
односи се на све партије осим понуђача који се баве велепродајом. Оваквим условом 
Наручилац жели да изврши бољи избор понуђача који имају капацитете да одговоре 
предметном изазову и да успешно и квалитетно реализују јавну набавку у захтеваном 
року, јер и ми нудимо квалитет и имамо велики број пацијената и гостију који то од нас 
очекују. 
 
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. 38/2016. 
Дана 09.12.2016. године 
 



 

 

 

 

 
Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку у отвореном поступку бр. 38/2016 
 
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 
добра бр. 38/2016 - Набавка прехрамбених производа за потребе Специјалне болнице за 
рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 
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 мале вредности добара, Наручилац чини 
следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку мале вредности услуга, број 38/2016 – Набавка прехрамбених производа 
за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 

1) у делу који се односи на обрасце – образац понуде број 3 код партије 11 мења се 
прва ставка у делу где пише Напомена, тако да сада гласи: 
- срмзнуто воће и поврће се испоручује сукцесивно по потреби Наручилаца, 

понуђачи, са којима буде закључен уговор у обавези су да доставе неколико 
фрижидера сходно потребама Наручилаца. 

 
 
 
 
У Бањи Ковиљачи,  
Комисија за јавне набавке 
дана 19.12.2016. 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 документације за јавну набавку добара ЈН бр. 38/2016 – Набавка прехрембених 
производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 
Питање бр. 1: 
На основу члана 63. став 2 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 
124/2012), упућујемо Вам захтев за појашњење конкурсне документације. 
У конкурсној документацији наводите да је рок испоруке артикала из спецификације 1 
дан? 
Молим вас да прецизирате да ли се наведени артикли испоручују свакодневно? 
 
Одговор 1. 
Наручилац је мислио да се роба испоручује у року од једног дана од упућеног писменог 
захтева понуђачу. 
 
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. 38/2016. 
Дана 19.12.2016. 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 документације за јавну набавку добара ЈН бр. 38/2016 – Набавка прехрембених 
производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 
Питање бр. 1: 
У партији број 12 – сухомеснати производи навели сте следеће: 
 - стишњена шунка у цреву – пилећа 
Наведени артикал не постоји. Да ли сте мислили на пилећа прса у омоту? 
 - виршла вакум 1/1 – пилећа и свињска 
Молим вас да раздвојите наведене артикле јер им је састав другачији, као и цена. 
 - пршут суви говеђи и пршут суви свињски (јединица мере кг) 
На које паковање наведеног артикла сте мислили, с обзиром да паковање (100 ГР-1КГ) 
знатно утиче на цену наведеног артикла? 
 
 
Одговор 1. 
Наручилац је мислио на пилећа прса у омоту. Што се тиче пршут сувог говеђег и свињског 
мислили смо на кг паковање, што значи да може бити пршут и у комаду не мора бити 
пакован и исечен по 100грама. Наручилац због врши измене обрасца бој 3 партија 12 у 
делу где су дате позиција виршла вакум 1/1, тако да сад образац гласи:  
 



Образац број 3 
 

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 38/2016 – Набавка 
прехрамбених производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију -за 
Партије 1,2,4,5,6,7,8,11,12,13 и 14 -у достављамо вам следећу: 

                                                 
ПОНУДУ 

1.1. Комерцијални подаци понуде -  Партија број 12 
СУХОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ 

 

 

Назив артикла Јед. 
мере Количина 

Јед. цена у 
РСД без 
ПДВ-а 

Укупна цена у 
РСД без ПДВ-а 

Посебна кобасица у цреву кг 1300   
Суви врат кг 20   
Стишњена шунка у цреву – пилећа  кг 80   
Стишњена шунка у цреву –свињска кг 80   
Виршла вакумирана 1/1 – свињска кг 1500   
Виршла вакумирана 1/1 – пилећа  кг 1500   
Барена сланина са мањим садржајем 
масти кг 1450   

Сланина панчета – вакум паковање кг 50   
Пилећа шункарица кг 500   
Његушки пршут кг 20   
Кулен кг 20   
Чајна кобасица кг 30 -  
Будимска комбасица кг 30   
Сремска кобасица кг 30   
Суџук кг 30   
Бачка кобасица  кг 30   
Пилећа кобасица кг 40   
Свињска кобасица кг 40   
Виршла свињска у природном цреву 
„одговарајуће Сафалада“ 1/1 кг 20   

Кобасица са поврћем кг 30   
Шункарица кг 1500   
Пршут суви говеђи „одговарајуће 
Златиборац“ кг 30   

Пршут суви свињски „одговарајуће 
Златиборац“ кг 30   

          УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ     
                                                ПДВ      

                 УКУПНО РСД СА ПДВ     



 
Напомена:  

- Испорука сукцесивно по потреби Наручиоца. 
- Доставити потврду о ветеринарској исправности. 
- Потребна декларација о производима (видети спецификација предмета јавне 

набавке) 
 

1. Рок испоруке је _________ (не дуже од 1)  календарских дана од дана ступања на 
правну снагу уговора, односно, дана добијања нарудбине од Наручиоца.  

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

3. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом.  
4. Важност понуде износи ____  (словима: _____________________)  дана од дана 

отварања понуда ( не краћи од 60 дана ).  
5. Начин плаћања: без аванса, по испоруци уроку од _____ дана (не мање од 30 дана) – за 

стварну испоручену 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. 
 



 
Питање бр. 2: 
У партији број 14 – кафа навели сте следеће: 
 - Кафа црна Гранд арома, Донцафе, паковање 1/1 
Молим вас да исправите спецификацију јер наведени артикли не постоје у паковању 1/1. 
 - За артикал Нес кафа (кесице од 2 гр) навели сте јединицу мере кг а количину 5000. 
Да ли је у питању техничка грешка, односно да ли сте мислили на јединицу мере комад? 
 
Одговор 2. 
Наручилац је мислио на црну кафу паковање од 200 грама. Сходно томе , Наручилац врши 
измену обрасца број 14 који гласи: 



Образац број 3 
 
На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 38/2016 – Набавка прехрамбених 
производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију -за Партије 1,2,4,5,6,7,8,11,12,13 
и 14 -у достављамо вам следећу: 

                                                 
ПОНУДУ 

1.1. Комерцијални подаци понуде -  Партија број 14 
КАФА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена:  
- Испорука сњукцесивно по потреби Наручиоца. 
- Потребна декларација о производима (видети спецификација предмета јавне набавке) 

 
1. Рок испоруке је _________ (не дуже од 1)  календарских дана од дана ступања на правну снагу 

уговора, односно, дана добијања нарудбине од Наручиоца. 
2. За извршење јавне набавке ангажујемо ____(словима ________) подизвођача (уписати број и 

назив подизвођача) _______________________________________________________________.             
3. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом. 
4. Важност понуде износи ____  (словима: _____________________)  дана од дана отварања 

понуда ( не краћи од 60 дана ).  
5. Начин плаћања: без аванса, по испоруци уроку од _____ дана (не мање од 30 дана) – за стварну 

испоручену 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. 

Назив артикла Јед. мере Количина 
Јед. цена у 

РСД без 
ПДВ-а 

Укупна цена у 
РСД без ПДВ-а 

Еспресо кафа кг 200   

Кафа црна, „Одговарајуће 
Гранд Арома,  Doncafe 
паковање 200грама“ 

кг 300   

Нес кафа (кесице од 2гр) ком 5000   

          УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ   
                                                ПДВ    

                 УКУПНО РСД СА ПДВ   



 
 
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. 38/2016. 
Дана 20.12.2016. године 
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