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  adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica 
Odsek za javne nabavke 

 telefon: +381 24 645-513 
     fax: +381 24 645-515 

 e-mail: dzsunabavkaopreme@gmail.com 
                                        PIB: 105303985  

matični broj: 08881294 
        račun: 840-766667-94 kod Uprave za trezor 

 
Датум: 13.04.2017. 

Број: 01-11593/06-17-11 

Суботица 
 

Записник са састанка Комисије за ЈНОП 06/17 Санитетски материјал за стоматолошку 

службу 

 

Питање заинтересованог лица бр. 1:  

Поштовани, 

  

  Шаљемо Вам допис у форми молбе за продужење рока за подношење понуда  за Јн санитетски 

материјал за стоматолошку службу  бр ЈНОП 06/17.С обзиром да крајњи рок за подношење понуда 

пада у уторак 18.04.2017. , заправо први радни дан након неколико нерадних дана због великог 

верског И државног празника Ускрса, молимо Вас да продужите рок за подношење понуде како би 

понуђачима омогућили да њихова понуда стигне сигурно И благовремено. 

  

 

Одговор Комисије бр.1: Комисија доноси одлуку да се рок за подношење понуда помера са 10:00 

часова на 12:00 , самим тим се и време отварања понуда помера са 10:15 часова на 12:15 часова. 

 

Комисија такође доноси одлуку да се измени Конкурсна документација у одељку бр.1 под називом 

:,, ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ'' на страни бр.3 у Ттабели се врши измена и 

уместо текста :,, 

 

Назив 

 

Рок подношења понуде 

Датум и време отварања 

понуда 

 Санитетски материјал за 

стоматолошку службу 
До  18.04 .2017. год  до 10 h 18.04 .2017. год  у  10:15 h 

 Уписује се текст :,, 

 

 

Назив 

 

Рок подношења понуде 

Датум и време отварања 

понуда 

 Санитетски материјал за 

стоматолошку службу 
До  18.04 .2017. год  до 12 h 18.04 .2017. год  у  12:15 h 

 

 

Комисија такође доноси одлуку да се изврши измена Позива за подношење понуда на стран бр.2 у 

делу под називом:,, Подношење понуда'' и уместо текста :,, Рок за подношење понуда је 34 данa 

од дана објављивања позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки , односно до 

18.04.2017. године до 10,00 часова, у складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама(„Сл. 

гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и  68/15), односно у време и на начин предвиђен конкурсном 

документацијом.'' Уписује се текст :,, Рок за подношење понуда је 34 данa од дана објављивања 

позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки , односно до 18.04.2017. године до 12,00 

часова, у складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и  

68/15), односно у време и на начин предвиђен конкурсном документацијом.'' На истој страни у 

Позиву за подношење понуда врши се измена у делу под називом : ,,Отварање понуда'' и уместо 
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текста :,, Отварање понуда је јавно. Понуда ће се отворити одмах, по истеку рока за подношење 

понуда, односно дана 18.04.2017. године у 10,15 часова последњег дана горе наведеног рока по 

редоследу пријема понуда .  

Отварање понуда ће се обавити на адреси Суботица, Петефи Шандора 7. у Сали за састанке на 

спрату лево. 

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати  Комисији за јавну 

набавку  

писмено овлашћење  за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача,  

оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид'' уписује се текст:,, 

Отварање понуда је јавно. Понуда ће се отворити одмах, по истеку рока за подношење понуда, 

односно дана 18.04.2017. године у 12,15 часова последњег дана горе наведеног рока по редоследу 

пријема понуда .  

Отварање понуда ће се обавити на адреси Суботица, Петефи Шандора 7. у Сали за састанке на 

спрату лево. 

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати  Комисији за јавну 

набавку  

писмено овлашћење  за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача,  

оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.'' 

 

 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 06/17 

                                                         Mr ph Roža Gutwein 

                                          Иванка Беоковић, дипл. оецц. финансијска директорица 

                                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                                              Др Милена Станковић Абаджић, начелник стоматолошке службе                                          

                                                              Ненад Девић, рендген техничар 

                                                        Ерика Илић, главна сестра стоматолошке службе 

                                                        Ивана Герег 

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


