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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: 15.05.2017. 

Број: 01-2599/10-17-8 

Суботица 
 

На основу чл. 63. став 3. ЗЈН (,,Сл. гласник РС’’ 124/2012,14/2015 И 68/2015), Комисија за ЈН 

припремила је: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ , ПОЈАШЊЕНА  И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ за ЈН добара у поступу ЈНОП 10-17 ЛЕКОВИ СА Д-ЛИСТЕ 

 

Pitanje zainteresovanog lica br. 1: 

 
 

Odgovor Komisije br.1:  

Komisija donosi odluku da se izmeni Konkursna dokumentacija izmena glasi:Početak računanja roka je 

završetak procedure za uvoz i distribuciju lekova. 

 

Pitanje zainteresovanog lica br. 2: 

 
 

Odgovor Komisije br.2: 

Komisija donosi odluku da se briše tačka 2) stav 1 člana 5  modela ugovora .   

 

Pitanje zainteresovanog lica br. 3: 

 
 

Odgovor Komisije br.3: 
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Komisja donosi odluku da se u potpunosti uzme u obzir predlog zainteresovanog lica i da se član 6 tj 

docnja Dobavljača izbriše iz modela ugovora. 

 

 

 

Pitanje zainteresovanog lica br. 4: 

 
Odgovor Komisije br.4: 

Komisija donosi odluku da se u potpunosti uzme u obzir primedba Dobavljača i da se izbriše iz modela 

ugovora član 9. 

 

Komisija donosi odluku da se izvrši izmena Konkursne dokumentacije u odeljku br.12 pod nazivom :,, 

Model Ugovora'' na strani br.45 u članu br.2 stav 7 vrši se izmena i umesto teksta :,, Ugovorne strane su 

se sporazumele da se isporuka vrši sukcesivno u toku važenja ugovora u količinama kako odredi 

naručilac. u roku od __________ sati od  prijema narudžbenice od strane ovlašćenog predstavnika 

naručioca.'' Upisuje se tekst:,, Ugovorne strane su se sporazumele da se isporuka vrši sukcesivno u toku 

važenja ugovora u količinama kako odredi naručilac, početak roka za prvu porudžbinu će se računati 

završetak procedure za uvoz i ditribuciju poručenih lekova, početak roka za svaku sledeću porudžbinu će 

se računati momenat prijema porudžbenice od strane ovlašćenog lica Naručioca, isporuka će se vršiti u 

roku od ________ dana od prijema narudžbenice od strane ovlašćenog predstavnika naručioca.'' Takođe 

se vrši izmena u istom odeljku Konkursne dokuemntacije i na istoj strani samo u članu br.4 briše se stav 

1.Komisija donosi takođe odluku da se izvrši izmena Konkursne dokumentacije u odeljku br.12 na strani 

br.45 u članu br.5 stav 1 tačka 2) se briše. Takođe se vrši izmena u istom odeljku Konkursne 

dokumentacije na strani 46  u članu br.6  briše se član br.6 modela ugovora .Takođe se vrši izmena u 

istom odeljku Konkursne dokumentacije na strani 46  u članu br.9  briše se stav br.1 člana br.9 modela 

ugovora. 

 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 10/17 

                                                         Mr ph Roža Gutwein 

                                          Иванка Беоковић, дипл. оецц.  

                                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                                              Маја Живановић мастер оецц.                                          

                                                              Борислав Давчик струковни мед. Тех. 

                                                        Ивана Герег 

 Хедвиг Лајко мед. сестра 

Објављено:  
-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


