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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: 09.08.2017. 

Број: 01-4292-16/17-18 

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 16-17 САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 

  

Питање заинтересованог лица бр. 1 

  

 
Одговор Комисије бр.1:  

 

Комисија доноси одлуку да се изврши измена Конкурсне документације у одељку бр.3 под  

називом :,, УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ'' у тачки г) на страни 

бр.5 уместо текста :,, Понуђач је у обавези да гарантује за добра која нуди да су обележена и у 

потпуности у складу са Првилником о садржају и начину обележавања спољњег и унутрашњег 

паковања медицинског сресдства,као и садржају упутства за употребу медицинског средства 

(,,Сл.гл.РС'' бр.64/2011), а поготово у складу са чл.2,чл.7. и чл. 31. Првилника о садржају и начину 

обележавања спољњег и унутрашњег паковања медицинског сресдства,као и садржају упутства за 

употребу медицинског средства (,,Сл.гл.РС'' бр.64/2011),свако добро које не буде обележно на 

начин како је прописано Правилником сматраће се неодговарајућим и партија у којој се добро 

нуди ће се сматрати ништава.Свако медицинско средство које се нуди као предмет ове ЈН мора 

бити обележено у складу са решењем о упису тог медицинског средства у Регистар медицинских 

средстава према чл.200 став.1 и став. 4 Закона о лековима и медицинским средствима (,,Сл.гл.РС'' 

бр.30/2010 и 107/2012),свако добро које не буде обележно на начин како је прописано Законом 

сматраће се неодговарајућим и партија у којој се добро нуди ће се сматрати ништава.Уз свако 

медицинско средство-добро које понуђач нуди мора да поседује упутство које је написано на 

српском језику и мора у потпуности да одговара оригиналном тексту упутсва произвођача,као 

према чл.200 став 3. Закона о лековима и медицинским средствима (,,Сл.гл.РС'' бр.30/2010 и 

107/2012),које подноси уз документацију за ЈН у фотокопији или оригиналу,за сваку ставку 

посебно.'' Уписује се текст :,, Понуђач је у обавези да гарантује за добра која нуди да су обележена 

и у потпуности у складу са Првилником о садржају и начину обележавања спољњег и унутрашњег 

паковања медицинског сресдства,као и садржају упутства за употребу медицинског средства 

(,,Сл.гл.РС'' бр.64/2011), а поготово у складу са чл.2,чл.7. и чл. 31. Првилника о садржају и начину 

обележавања спољњег и унутрашњег паковања медицинског сресдства,као и садржају упутства за 
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употребу медицинског средства (,,Сл.гл.РС'' бр.64/2011),свако добро које не буде обележно на 

начин како је прописано Правилником сматраће се неодговарајућим и партија у којој се добро 

нуди ће се сматрати ништава.Свако медицинско средство које се нуди као предмет ове ЈН мора 

бити обележено у складу са решењем о упису тог медицинског средства у Регистар медицинских 

средстава према чл.200 став.1 и став. 4 Закона о лековима и медицинским средствима (,,Сл.гл.РС'' 

бр.30/2010 и 107/2012),свако добро које не буде обележно на начин како је прописано Законом 

сматраће се неодговарајућим и партија у којој се добро нуди ће се сматрати ништава.Уз свако 

медицинско средство-добро које понуђач нуди мора да поседује упутство које је написано на 

српском језику и мора у потпуности да одговара оригиналном тексту упутсва произвођача,као 

према чл.200 став 3. Закона о лековима и медицинским средствима (,,Сл.гл.РС'' бр.30/2010 и 

107/2012). 

 

За испуњење услова за које Понуђач још тражи појашњење Комисија се позива на тачку ж) 

Конкурсне докуменатције у одељку бр.3 под називом :,, УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 

САЧИНЕ ПОНУДУ'' на страници бр.5. и 6. Која детаљно појашњава шта је потребно 

доставти. 
 

Комисија доноси одлуку да се изврпи измена Конкурсне документације у одељку бр. 1 под 

називом :,, ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ'' на страни бр.3 у тачки бр. 2 под 

називом :,, Врста поступка'' на истој страни, уместо текста у Табели :,, 

 

                            Назив 

 

Рок подношења понуде 

Датум и време отварања 

понуда 

 Санитетски материјал  До 16.08.2017. год  до 10 h  16.08 2017. год  у  10:15 h 

 

Уписује се текст :,, 

 

                            Назив 

 

Рок подношења понуде 

Датум и време отварања 

понуда 

 Санитетски материјал  До 17.08.2017. год  до 10 h  17.08 2017. год  у  10:15 h 

 

Такође се мења позив за подношење понуда на страни бр.2 у делу под називом:,, Подношење 

понуда''  у ставу бр.1 уместо текста :,, Рок за подношење понуда је 31 дан од дана објављивања позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 16.08.2017. 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 31 дан од дана 

објављивања позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 17.08.2017. 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.'' Такође се мења позив за подношење 

понуда на истој страни ,а у делу под називом :,, Отварање понуда'' уместо текста :,, Отварање понуда је 

јавно. Понуда ће се отворити одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно дана 16.08.2017.  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 17.08.2017.  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.'' 
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                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 16/17 

                                          Мр пх.Рожа Гутвеин,  

                                                         Иванка Беоковић, дипл. оецц.  

                                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                                              Борислав Давчик струковни мед. Тех. 

 Хедвига Лајко 

                                                        Ивана Герег 

                                             Маја Живановић мастер оецц.                                          

 

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


