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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: 26.12.2018. 

Број: 01-6245/50-18-8 

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 ЈНМВ 50/18 Осигурање запослених 

 

 

Питање заинтересованог лица бр. 1 

Одговор Комисије бр.1: 

Комисија доноси одлуку да измени Конкурсну документацију тако што на странама 19-20 брише 

додатне услове под тачкама 6 и 7. 

 
Комисија такође доноси одлуку да обрише формулу за израчунавање ажурности у решавању 

штета испод табеле. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 2: 

 
 

Комисија доноси одлуку да измени Конкурсну документацију на страни 4, под тачком 3.3 

услови за учешће у поступку јавне набавке, тако што уместо текста: 

„Испуњеност услова из члана 75. став 1.  Закона о јавним набавкама понуђач доказује 

достављањем следећих доказа:  

 извода из регистра надлежног органа;  

 потврде надлежног суда, односно надлежне полицијске управе; 

 потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или 

потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације;  

 важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа.“ 

Уписује следећи текст. 

„Испуњеност услова из члана 75. став 1.  Закона о јавним набавкама понуђач доказује 

достављањем следећих доказа:  
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 извода из регистра надлежног органа;  

 потврде надлежног суда, односно надлежне полицијске управе; 

 потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или 

потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације;  

 фотокопија важеће дозволе НБС, као надлежног органа РС, за обављање послова 

осигурања, фотокопија потврде НБС да понуђачу није престала дозвола за обављање 

послова осигурања (не сме бити старија од 6 месеци од дана објављивања јавног позива), 

фотокопија правног акта, односно општих, посебних и допунских услова осигурања 

пријављене НБС до дана подношења понуде у неовереној фотокопији.“ 

Комисија такође доноси одлуку да измени Конкурсну документацију на страни бр. 3, тако што 

уместо текста: 

Partija 
Naziv 

 

Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 

Otvaranje 

ponuda 

1. OSIGURANJE ZAPOSLENIH 66512100 
31.12.2018. g . do 10 

h 

31.12.2018. g . u 

10:15 h 

Уноси следећи текст: 

Partija 
Naziv 

 

Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 

Otvaranje 

ponuda 

1. OSIGURANJE ZAPOSLENIH 66512100 
03.01.2019. g . do 10 

h 

03.01.2019. g . u 

10:15 h 

 
Комисија доноси одлуку да измени позив за подношење понуда тако што уместо текста: 

Partija 
Naziv 

 

Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 

Otvaranje 

ponuda 

1. 
OSIGURANJE 

ZAPOSLENIH 
66512100 

31.12.2018. g . do 

10 h 

31.12.2018. g . 

u 10:15 h 

Уноси следећи текст: 

Partija 
Naziv 

 

Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 

Otvaranje 

ponuda 

1. OSIGURANJE ZAPOSLENIH 66512100 
03.01.2019. g . do 10 

h 

03.01.2019. g . u 

10:15 h 

 

Такође у делу подношење понуде уместо текста: “Рок за подношење понуда је 31.12.2018. године 

до 10,00 часова, 10 дана од дана објављивања  позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки у складу са чланом 57. ЗЈН, односно у време и на начин предвиђен конкурсном 

документацијом.“, уписује следећи текст: „Рок за подношење понуда је 03.01.2019. године до 

10,00 часова, 13 дана од дана објављивања  позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки у складу са чланом 57. ЗЈН, односно у време и на начин предвиђен конкурсном 

документацијом.“ 

 

Такође су у делу отварање понуда уместо текста: „Отварање понуда је јавно. Понуде ће се 

отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно дана 31.12.2018. године у 10,15 

часова  по редоследу пријема понуда.“, уписује следећи текст: „Отварање понуда је јавно. 

Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно дана 03.01.2019. 

године у 10,15 часова  по редоследу пријема понуда.“ 

 

 

 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 50/18 

                                          Леона Милићевић, дипл. инг. 
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                                                         Мелинда Тот Демек, струковна медицинска сестра 

                                                         Мира Тиквицки, економиста 

        Слободанка Радуловић, дипл. правница 

                                                              Маја Живановић, службеник за јавне набавке                                          

  

  

Објављено:  
-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


