
 
 
 
 
 

  СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА  

     РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  

    ИВАЊИЦА  
 

Број:439 

08.05.2015. год. 

 

 

 

На основу  члана 63 став1.Закона о јавним набавкама (Сл гласник РС број 

124/2012)Специјална болница за рехабилитацију Ивањица у својству наручииоца за 

јавну набавку – животне намирнице за једногодишње потребе 

Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица 
 у  поступку набавке  ВЕЛИКЕ вредности ЈН број 03/2015 објављен на порталу 

Управе за јавне набавке  дана 17.04.2015.године , врши измену конкурсне  

документације.  

 

Конкурсна документација се  мења  на страни 4 стоји  

 

 

 

                                          2. Партије:  
Набавка је обликована у девет  партија, и то: 
  

1. Воће и поврће (свеже и смрзнуто) 

2. Јаја 

3. Риба 

4. Прерађевине од меса 

5. Млечни производи (сир, кајмак...) 

6. Млеко и јогурт 

7. Хлеб и производи од пшеничног брашна 



 
 
 
 
 

8. Погачице од лиснатог теста 

9. Остале намирнице 

 

А треба да стоји 

 

Набавка је обликована у десет  партија, и то: 
 

 

1. Воће и поврће (свеже и смрзнуто) 

2. Кромпир -дезире 

3. Јаја 

4. Риба 

5. Прерађевине од меса 

6. Млечни производи (сир, кајмак...) 

7. Млеко и јогурт 

8. Хлеб и производи од пшеничног брашна 

9. Погачице од лиснатог теста 

10. Остале намирнице 

 

 

Конкурсна документација се  мења  и  на страни 9 стоји  

 

5. Решења  Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

- Управа за ветерину о испуњености ветеринарско-санитарних 



 
 
 
 
 

услова, односно општих и посебних услова за хигијену хране у 

објекту, за понуђача.(за Партију БР 2,3,4,5,6)  

 

 а  треба да стоји 

 

5. Решења  Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

- Управа за ветерину о испуњености ветеринарско-санитарних 

услова, односно општих и посебних услова за хигијену хране у 

објекту, за понуђача.(за Партију БР 3,4,5,6,7)  
 

 

Конкурсна документација се  мења  и  на страни 30 стоји  

 

 

 

 

VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА 
СЕ ПОПУНИ 

 

      СПЕЦИФИКАЦИЈА  ДОБАРА 

1. ВОЋЕ И ПОВРЋЕ (СВЕЖЕ И СМРЗНУТО) 

 

Ре
д.б
р. 

Назив Јед. 
мере 

Колич
ина 

                                                                                 
Проценат од средње пијачне 

цене на кванташкој пијаци у 

Београду 

(написати __ % више или 

ниже од средње пијачне  

цене) 

1. см. боранија жута 10/1 кг 600 

2. см. ђувеч 10/1 кг 640 

3. см. грашак 10/1 кг 1500 

4. см. кукуруз шећерац 
10/1 

кг 70 

5. см. спанаћ 10/1 кг 2000 

6. см. вишња б.к. 10/1 кг 200 

7. банане кг 50 

8. брескве кг 500 

9. бостан кг 1000 

10. цвекла кг 1000 

11. грожђе кг 300 

12. јабуке кг 4500 

13. Кромпир-дезире кг 14000 

14. купус кг 8000 

15. крушке кг 300 



 
 
 
 
 

16. корнишони кг 1200 

17. карфиол кг 50 

18. лешник кг 5 

19. лимун кг 420 

20. лук црни кг 2200 

21. малине кг 200 

22. папричица љута ком 1000 

23. парадајз зелени кг 200 

24. парадајз кг 3200 

25. паприка кг 2700 

26. першун лист кг 100 

27. Пасуљ-тетовац кг 700 

28. поморанџе кг 200 

29. шаргарепа кг 3600 

30. шампињони кг 200 

31. салата зелена ком 1500 

32. тиквице кг 150 

33. киви кг 5 

34. ананас 0,720кг ком 5 

35. блитва кг 20 

36. боровница св. Кг 20 

37. јагода шумска кг 15 

38. Купусни лист  кг 30 

39. Краставац кг 1400  

 

 

НАПОМЕНА:  

 
Утврђивање цена  вршиће се на дан испоруке на основу последњег извештаја о 

ценама за  воћe и поврћe са кванташке пијаце  у Београду Министарства 

пољопривреде,шумарства и водопривреде који се налази на сајту 

www.stips.minpolj.gov.rs/stips/detaljni,а за артикле којих нема на кванташкој пијаци 

,утврђивање цена ће се вршити на зеленој пијаци ,односно провером цена у 

трговинским радњама које се баве продајом свежег воћа и поврћа.Понуђач је 

обавезан да уз сваку испоруку достави одштампан  извештај STIPS-а  кванташке  

пијаце у Београду по којој је испоручио робу.   

 

УКУПАН  ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: 2.200.000,00 динара 

а треба да стоји 
  



 
 
 
 
 

VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА 
СЕ ПОПУНИ 

 

      СПЕЦИФИКАЦИЈА  ДОБАРА 

1.ВОЋЕ И ПОВРЋЕ (СВЕЖЕ И СМРЗНУТО) 

 

Ре
д.б
р. 

Назив Јед. 
мере 

Колич
ина 

                                                                                 
Проценат од средње пијачне 

цене на кванташкој пијаци у 

Београду 

(написати __ % више или 

ниже од средње пијачне  

цене) 

1. см. боранија жута 10/1 кг 600 

2. см. ђувеч 10/1 кг 640 

3. см. грашак 10/1 кг 1500 

4. см. кукуруз шећерац 
10/1 

кг 70 

5. см. спанаћ 10/1 кг 2000 

6. см. вишња б.к. 10/1 кг 200 

7. банане кг 50 

8. брескве кг 500 

9. бостан кг 1000 

10. цвекла кг 1000 

11. грожђе кг 300 

12. јабуке кг 4500 

13. купус кг 8000 

14. крушке кг 300 

15. корнишони кг 1200 

16. карфиол кг 50 

17. лешник кг 5 

18. лимун кг 420 

19. лук црни кг 2200 

20. малине кг 200 

21. папричица љута ком 1000 

22. парадајз зелени кг 200 

23. парадајз кг 3200 

24. паприка кг 2700 

25. першун лист кг 100 

26. Пасуљ-тетовац кг 700 

27. поморанџе кг 200 

28. шаргарепа кг 3600 

29. шампињони кг 200 

30. салата зелена ком 1500 

31. тиквице кг 150 

32. киви кг 5 

33. ананас 0,720кг ком 5 



 
 
 
 
 

34. блитва кг 20 

35. боровница св. Кг 20 

36. јагода шумска кг 15 

37. Купусни лист  кг 30 

38. Краставац кг 1400  

 

 

НАПОМЕНА:  

 
Утврђивање цена  вршиће се на дан испоруке на основу последњег извештаја о 

ценама за  воћe и поврћe са кванташке пијаце  у Београду Министарства 

пољопривреде,шумарства и водопривреде који се налази на сајту 

www.stips.minpolj.gov.rs/stips/detaljni,а за артикле којих нема на кванташкој пијаци 

,утврђивање цена ће се вршити на зеленој пијаци ,односно провером цена у 

трговинским радњама које се баве продајом свежег воћа и поврћа.Понуђач је 

обавезан да уз сваку испоруку достави одштампан  извештај STIPS-а  кванташке  

пијаце у Београду по којој је испоручио робу.   

 

УКУПАН  ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: 1.850.000,00 динара 

 

 

 

Конкурсна документација се  мења  и  на страни 31 стоји  

 

1. ВОЋЕ И ПОВРЋЕ (СВЕЖЕ И СМРЗНУТО) 

Ре
д.б
р. 

Назив Јед. 
мере 

Колич
ина 

Јединична цена (Оријентирна вредност у 

динарима) 
Цена без 
ПДВ-а 

Износ без 
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом 

Износ са 
ПДВ-ом 

1. см. боранија жута 10/1 кг 600     

2. см. ђувеч 10/1 кг 640     

3. см. грашак 10/1 кг 1500     

4. см. кукуруз шећерац 
10/1 

кг 70     

5. см. спанаћ 10/1 кг 200     

6. см. вишња б.к. 10/1 кг 200     

7. банане кг 50     

8. брескве кг 500     

9. бостан кг 1000     

10. цвекла кг 1000     

11. грожђе кг 300     

12. јабуке кг 4500     

13. Кромпир-дезире кг 14000     



 
 
 
 
 

14. купус кг 8000     

15. крушке кг 300     

16. корнишони кг 1200     

17. карфиол кг 50     

18. лешник кг 5     

19. лимун кг 420     

20. лук црни кг 2200     

21. малине кг 200     

22. папричица љута ком 1000     

23. парадајз зелени кг 200     

24. парадајз кг 3200     

25. паприка кг 2700     

26. першун лист кг 100     

27. Пасуљ-тетовац кг 700     

28. поморанџе кг 200     

29. шаргарепа кг 3600     

30. шампињони кг 200     

31. салата зелена ком 1500     

32. тиквице кг 150     

33. киви кг 5     

34. ананас 0,720кг ком 5     

35. блитва кг 20     

36. боровница св. Кг 20     

37. јагода шумска кг 15     

38. Купусни лист  кг 30     

39. Краставац кг 1400     

 

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: ________________ 

УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

НАПОМЕНА:  
Утврђивање цена  вршиће се на дан испоруке на основу последњег извештаја о 

ценама за  воћe и поврћe са кванташке пијаце  у Београду Министарства 

пољопривреде,шумарства и водопривреде који се налази на сајту 

www.stips.minpolj.gov.rs/stips/detaljni,а за артикле којих нема на кванташкој пијаци 

,утврђивање цена ће се вршити на зеленој пијаци ,односно провером цена у 

трговинским радњама које се баве продајом свежег воћа и поврћа.Понуђач је 

обавезан да уз сваку испоруку достави одштампан  извештај STIPS-а кванташке 

пијаце у Београду по којој је испоручио робу.   

  

Место___________                         М.П.               Потпис одговорног лица  понуђача 

 

   Датум___________                                                             ___________________________ 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

А треба да стоји 

   

1. ВОЋЕ И ПОВРЋЕ (СВЕЖЕ И СМРЗНУТО) 

Ре
д.б
р. 

Назив Јед. 
мере 

Колич
ина 

Јединична цена (Оријентирна вредност у 

динарима) 
Цена без 
ПДВ-а 

Износ без 
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом 

Износ са 
ПДВ-ом 

1. см. боранија жута 10/1 кг 600     

2. см. ђувеч 10/1 кг 640     

3. см. грашак 10/1 кг 1500     

4. см. кукуруз шећерац 
10/1 

кг 70     

5. см. спанаћ 10/1 кг 200     

6. см. вишња б.к. 10/1 кг 200     

7. банане кг 50     

8. брескве кг 500     

9. бостан кг 1000     

10. цвекла кг 1000     

11. грожђе кг 300     

12. јабуке кг 4500     

13. купус кг 8000     

14. крушке кг 300     

15. корнишони кг 1200     

16. карфиол кг 50     

17. лешник кг 5     

18. лимун кг 420     

19. лук црни кг 2200     

20. малине кг 200     

21. папричица љута ком 1000     

22. парадајз зелени кг 200     

23. парадајз кг 3200     

24. паприка кг 2700     

25. першун лист кг 100     

26. Пасуљ-тетовац кг 700     

27. поморанџе кг 200     

28. шаргарепа кг 3600     

29. шампињони кг 200     

30. салата зелена ком 1500     

31. тиквице кг 150     

32. киви кг 5     

33. ананас 0,720кг ком 5     

34. блитва кг 20     

35. боровница св. Кг 20     



 
 
 
 
 

36. јагода шумска кг 15     

37. Купусни лист  кг 30     

38. Краставац кг 1400     

 

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: ________________ 

УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом: _______________ 

НАПОМЕНА:  
Утврђивање цена  вршиће се на дан испоруке на основу последњег извештаја о 

ценама за  воћe и поврћe са кванташке пијаце  у Београду Министарства 

пољопривреде,шумарства и водопривреде који се налази на сајту 

www.stips.minpolj.gov.rs/stips/detaljni,а за артикле којих нема на кванташкој пијаци 

,утврђивање цена ће се вршити на зеленој пијаци у месту изабраног понуђача  

,односно провером цена у трговинским радњама које се баве продајом свежег воћа и 

поврћа.Понуђач је обавезан да уз сваку испоруку достави одштампан  извештај 

STIPS-а кванташке пијаце у Београду по којој је испоручио робу.   

  

Место___________                         М.П.               Потпис одговорног лица  понуђача 

 

   Датум___________                                                             ___________________________ 
                               

Издваја се посебна партија кропир- дезире 

   

                                          

                                            2.КРОМПИР-ДЕЗИРЕ 

Ре
д.б
р. 

Назив Јед. 
мере 

Колич
ина 

                                                                                 
Проценат од средње пијачне 

цене на кванташкој пијаци у 

Београду или Проценат од 

средње пијачне цене на 

зеленој пијаци  у месту 

Понуђача 

(написати __ % више или 

ниже од средње пијачне  

цене) 

1. Кромпир-дезире кг 14000 

 

 

НАПОМЕНА:  

 
Утврђивање цена  вршиће се на дан испоруке на основу последњег извештаја о 

ценама за  поврћe са кванташке пијаце  у Београду Министарства 

пољопривреде,шумарства и водопривреде који се налази на сајту 



 
 
 
 
 
www.stips.minpolj.gov.rs/stips/detaljni,а ако га нема на кванташкој пијаци ,утврђивање 

цена ће се вршити на зеленој пијаци  у месту изабраног понуђача,односно провером 

цена у трговинским радњама које се баве продајом свежег воћа и поврћа.Понуђач је 

обавезан да уз сваку испоруку достави одштампан  извештај STIPS-а  кванташке  

пијаце у Београду по којој је испоручио робу или изјаву о цени на зеленој пијаци  у 

месту изабраног понуђача.   

 

УКУПАН  ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: 350.000,00 динара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

2.КРОМПИР-ДЕЗИРЕ 

Ре
д.б
р. 

Назив Јед. 
мере 

Колич
ина 

Јединична цена (Оријентирна вредност у 

динарима) 
Цена без 
ПДВ-а 

Износ без 
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом 

Износ са 
ПДВ-ом 

1. Кромпир-дезире кг 14000     

 

Утврђивање цена  вршиће се на дан испоруке на основу последњег извештаја о 

ценама за  поврћe са кванташке пијаце  у Београду Министарства 

пољопривреде,шумарства и водопривреде који се налази на сајту 

www.stips.minpolj.gov.rs/stips/detaljni,а ако га нема на кванташкој пијаци ,утврђивање 

цена ће се вршити на зеленој пијаци  у месту изабраног понуђача,односно провером 

цена у трговинским радњама које се баве продајом свежег воћа и поврћа.Понуђач је 

обавезан да уз сваку испоруку достави одштампан  извештај STIPS-а  кванташке  

пијаце у Београду по којој је испоручио робу или изјаву о цени на зеленој пијаци  у 

месту изабраног понуђача.   

 

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: ________________ 

УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом: _______________ 

НАПОМЕНА:  
 

Место___________                         М.П.               Потпис одговорног лица  понуђача 

 

   Датум___________                                                             ___________________________ 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

        Овако измењена конкурсна документација је једино валидна и 

понуђач је дужан, да своју понуду  сачини и достави у складу са истом 

јер у противном понуда ће се сматрати неприхватљивом.  

 

 

 

                                                     За комисију за јавну набавку  бр.03/15 

                                                           Милијанка Орестијевић дипл ецц. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


