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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: 24.05.2017. 

Број: 01-2090/07-17-9 

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 07-17 ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Питање заинтересованог лица бр.1: 

“у складу са конкрусном документацијом за услугу осигурања 07/2017 ЈНМВ,  молим Вас за 

следећа појашњења: 

према стр 19. 

1) потребан нам је тачан број радних места са повишеним радним ризиком ?!” 

Одговор комисије бр.1: Број радних места са повишеним радним ризиком је 105. 

 

Комисија доноси одлуку да допуни конкурсну документацију у делу Образац понуде-осигурање 

запослених партија бр. 2, на страни бр. 19, тако што додаје следећи текст: „Број радних места са 

повишеним радним ризиком: 105“. Такође комисија врши измену конкурсне документације у делу 

„Општи подаци о јавној набавци“ на страни бр. 3, тако што уместо текста: 

Partija 
Naziv 

 

Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 

Otvaranje 

ponuda 

1. OSIGURANJE IMOVINE 66500000 
31.05.2017. g . do 10 

h 

31.05.2017. g . u 

10:15 h 

2. OSIGURANJE ZAPOSLENIH 66500000 
31.05.2017. g . do 10 

h 

31.05.2017. g . u 

10:15 h 

уписује текст: 

Partija 
Naziv 

 

Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 

Otvaranje 

ponuda 

1. OSIGURANJE IMOVINE 66500000 
01.06.2017. g . do 12 

h 

01.06.2017. g . u 

12:15 h 

2. OSIGURANJE ZAPOSLENIH 66500000 
01.06.2017. g . do 12 

h 

01.06.2017. g . u 

12:15 h 

 

Комисија мења Позив за подношење понуда тако што уместо текста:  

Partija Naziv 
Šifra iz Opšteg 

rečnika 

Rok za podnošenja 

ponuda 
Otvaranje ponuda 

1. Osiguranje imovine 66500000 
31.05.2017. god do 

10h 

31.05.2017. u 10:15 

h 

2. Osiguranje zaposlenih 66500000 
31.05.2017. god do 

10h 

31.05.2017. u 10:15 

h 

 

 

уписује текст: 
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Partija Naziv 
Šifra iz Opšteg 

rečnika 

Rok za podnošenja 

ponuda 
Otvaranje ponuda 

1. Osiguranje imovine 66500000 
01.06.2017. god do 

12h 

01.06.2017. u 12:15 

h 

2. Osiguranje zaposlenih 66500000 
01.06.2017. god do 

12h 

01.06.2017. u 12:15 

h 

 

Такође у делу „Подношење понуда“ уместо текста: „Рок за подношење понуда је 31.05.2017. 

године до 10,00 часова, 12 дана од дана када је достављен позив за подношење понуда и 

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 текст: „Рок за 

подношење понуда је 01.06.2017. године до 12,00 часова, 13 дана од дана када је достављен позив 

за подношење понуда и 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 у делу “Подношење понуда“ уместо текста: „Отварање понуда је јавно. Понуде ће се 

отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно дана 31.05.2017. године у 10,15 

часова  по редоследу пријема понуда.“ Уписује текст: „Отварање понуда је јавно. Понуде ће се 

отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно дана 01.06.2017. године у 12,15 

часова  по редоследу пријема понуда.“ 

 

 

 

 
 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 07/17 

                                                         Сенди Жолт, мастер менаџер у здравству 

 Ђурђинка Давчик, стоматолошка сестра 

                                          Иванка Беоковић, дипл. оецц. финансијска директорица 

                                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                                              Златко Панчић                                           

                                                              Леона Милићевић, дипл. инг.  

 Маја Живановић, мастер оецц. 

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


