
Специјална болница за рехабилитацију 

„Јунаковић“ Апатин, Апатин 

Пригревачка б.б. 

Апатин, 31.03.2019. 

 

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

НАБАВКА И ИСПОРУКА НАМИРНИЦА И ОСТАЛИХ ПРЕХРАМБЕНИХ 

ПРОИЗВОДА ЗА ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ЈУНАКОВИЋ“ АПАТИН 

Наручилац у року предвиђеном за достављање понуда врши следећe изменe: 

 

 на страни 10, мења се табела и ставке 6 и 7 које сада гласе: 

 
 

6. РАЗНА ПЕЦИВА- СВЕЖА 
(кроасан, мала кифла, разне 
ролнице) 0,5 кг 

КОМ 100 

7. РАЗНА ПЕЦИВА - СМРЗНУТА 
(кроасан, мала кифла, разне 
ролнице) 0,5 кг 

КОМ 100 

 

Остатак табеле остаје непромењен. 

 

На страни 47, мења се табела и ставке 6 и 7 које сада гласе: 

 
6. РАЗНА ПЕЦИВА- 

СВЕЖА (кроасан, 
мала кифла, разне 
ролнице) 0,5 кг 

КОМ 100      

7. РАЗНА ПЕЦИВА - 
СМРЗНУТА 
(кроасан, мала 
кифла, разне 
ролнице) 0,5 кг 

КОМ 100      

 

 

Остатак табеле остаје непромењен. 

 

На страни 19. се мења текст: 

 

 „да је понуђач у наведене две обрачунске године (2015 и 2016) остварио пословни 

приход од обављања делатности (продаје добара истоврсних предмету јавне 

набавке)“  

 

и сада гласи: 



 „да је понуђач у наведене две обрачунске године (2017 и 2018) остварио пословни 

приход од обављања делатности (продаје добара истоврсних предмету јавне 

набавке)“ 

 

 

 

 

На страни 19. се мења текст: 

 

Извештај о бонитету – образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, 

„који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс 

успеха за претходне две обрачунске године  (2015 и 2016), показатељ за оцену 

бонитета за наведене обрачунске године. 

Понуђачи који воде књиге према Правилнику о пословним књигама и исказивању 

финансијског резултата по систему простог књиговодства ("Сл. гласник РС", бр. 

140/2004) достављају биланс успеха за предходне две године (2015. и 2016. годину) 

као доказ финансијског резултата пословања. Привредни субјект који није у 

обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду 

пословне банке о стварном укупном промету на пословном – текућем рачуну. 

 

3. да је понуђач у претходне две обрачунске године (2015-2016) квалитетно и у 

уговореном року испоручивао добра истоврсна предмету јавне набавке“ 

 

И сада гласи: 

 

Извештај о бонитету – образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, 

који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс 

успеха за претходне две обрачунске године  (2017 и 2018), показатељ за оцену 

бонитета за наведене обрачунске године. 

Понуђачи који воде књиге према Правилнику о пословним књигама и исказивању 

финансијског резултата по систему простог књиговодства ("Сл. гласник РС", бр. 

140/2004) достављају биланс успеха за предходне две године (2017. и 2018. годину) 

као доказ финансијског резултата пословања. Привредни субјект који није у 

обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду 

пословне банке о стварном укупном промету на пословном – текућем рачуну. 

 

3. да је понуђач у претходне две обрачунске године (2017-2018) квалитетно и у 

уговореном року испоручивао добра истоврсна предмету јавне набавке 

 

 

На страни 8 мења се табела под тачком 5 и сада гласи: 

 

5. СИР „ФЕТА“ или 

одговарајући (паковање 250г 

или 500г) минимм 43% млечне 

масти у сувој материји, 

КГ 500 



енергетска вредност од 180 

кцал до 215 кцал на 100 грама 

(обавезан узорак) 

 

остатак табеле остаје непромењен. 

 

На страни 43 мења се табела под тачком 5 и сада гласи: 

 

5. СИР „ФЕТА“ или 

одговарајући (паковање 

250г или 500г) минимм 

43% млечне масти у 

сувој материји, 

енергетска вредност од 

180 кцал до 215 кцал на 

100 грама (обавезан 

узорак) 

КГ 500      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Комисија за јавну набавку 


