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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: 26.05.2017. 

Број: 01-2728/07-17-6 
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 07-17 РАДОВИ НА АМБУЛАНТИ ПЕШЧАРА, 

САНАЦИЈА И ПОРАВКА УЛИЧНЕ ТЕРАСЕ НА ЗГРАДИ ЗУБНЕ ПОЛИКЛИНИКЕ И РАДОВИ 

НА АМБУЛАНТИ ОГРАНАК 2 

 

Питање заинтересованог лица бр. 1: Молимо Вас да нам дефинишете позиције из Партија бр.1 - 

3.Столарски радови - 3.1.1 а везано је за непровидне платнене ролетне на прозору 100/200 цм. 

 

Одговор Комисије бр.1: Комисија доноси одлуку да измени Конкурсну документацију у делу 

Образац понуде са структуром цене за партију бр. 1-столарски радови, тачка 3.1.1, на страни 20, 

тако да уместо текст „прозор из два сегмента, са платненом ролетном смештеном у затворену 

кутију. Доњи једнокрилни сегмент висине 50 цм се отвара око доње хоризонталне осе, горњи 

сегмент висине 100 цм се отвара око вертикалне осе (смер отварања утврдити на лицу места, 

зависно од места уградње), укупне димензије прозора 100/200 цм. У цену улази и непровидна 

платнена ролетна у кутији заједно са траком и комплетним системом за спуштање и подизање 

ролетне.“ Уписује текст: „прозор из два сегмента. Доњи једнокрилни сегмент висине 50 цм се 

отвара око доње хоризонталне осе, горњи сегмент висине 100 цм се отвара око вертикалне осе 

(смер отварања утврдити на лицу места, зависно од места уградње), укупне димензије прозора 

100/200 цм.“ 

 

Такође се мења Конкурсна документација у делу Врста, техничке карактеристике-спецификација, 

квалитет, количина и опис добара, за партију бр. 1-столарски радови, тачка 3.1.1 на страни 48, тако 

да уместо текст „Прозор  из два сегмента, са платненом ролетном смештеном у затворену кутију. 

Доњи једнокрилни сегмент висине 50 цм се отвара око доње хоризонталне осе, горњи сегмент 

висине 100 цм се отвара око вертикалне осе (смер отварања утврдити на лицу места, зависно од 

места уградње), укупне димензије прозора 100/200 цм. У цену улази и непровидна платнена 

ролетна у кутији заједно са траком и комплетним системом за спуштање и подизање ролетне.“ 

Уписује текст: „Прозор  из два сегмента. Доњи једнокрилни сегмент висине 50 цм се отвара око 

доње хоризонталне осе, горњи сегмент висине 100 цм се отвара око вертикалне осе (смер отварања 

утврдити на лицу места, зависно од места уградње), укупне димензије прозора 100/200 цм.“ 

 

Такође се мења Конкурсна документација у делу Општи подаци о јавној набавци на страни 3, тако 

што се уместо текста: 

  

Partija 
Naziv 

 

Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 
Otvaranje ponuda 

1. 
Radovi na Ambulanti 

Peščara 
45000000 

30.05.2017. do 10:00 h 
30.05.2017. u 10:15h 

2. 
Sanacija i popravka ulične 

terase na zgradi zubne 
45000000 

30.05.2017. do 10:00 h 
30.05.2017. u 10:15h 
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poliklinike 

3. 
Radovi na Ambulanti 

ogranak 2 
45000000 

30.05.2017. do 10:00 h 
30.05.2017. u 10:15h 

 

 

Уписује текст: 

Partija 
Naziv 

 

Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 
Otvaranje ponuda 

1. 
Radovi na Ambulanti 

Peščara 
45000000 

02.06.2017. do 10:00 h 
02.06.2017. u 10:15h 

2. 
Sanacija i popravka ulične 

terase na zgradi zubne 

poliklinike 

45000000 
02.06.2017. do 10:00 h 

02.06.2017. u 10:15h 

3. 
Radovi na Ambulanti 

ogranak 2 
45000000 

02.06.2017. do 10:00 h 
02.06.2017. u 10:15h 

 

 

Комисија доноси одлуку да се измени Позив за подношење понуда на страни 1, тако да се 

уместо текста:  

Partija 
Naziv 

 

Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 
Otvaranje ponuda 

1. Radovi na Ambulanti 

Peščara 
45000000 

30.05.2017. do 10:00 h 30.05.2017. u 10:15h 

2. 
Sanacija i popravka ulične 

terase na zgradi zubne 

poliklinike 

45000000 
30.05.2017. do 10:00 h 30.05.2017. u 10:15h 

3. Radovi na Ambulanti 

ogranak 2 
45000000 

30.05.2017. do 10:00 h 30.05.2017. u 10:15h 

Уписује текст: 

Partija 
Naziv 

 

Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 
Otvaranje ponuda 

1. Radovi na Ambulanti 

Peščara 
45000000 

02.06.2017. do 10:00 h 02.06.2017. u 10:15h 

2. 
Sanacija i popravka ulične 

terase na zgradi zubne 

poliklinike 

45000000 
02.06.2017. do 10:00 h 02.06.2017. u 10:15h 

3. Radovi na Ambulanti 

ogranak 2 
45000000 

02.06.2017. do 10:00 h 02.06.2017. u 10:15h 

 

Такође се у делу Подношење понуда на страни 2 уместо текста: „Рок за подношење 

понуда је 32 дан од дана објављивања позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, 

односно до 30.05.2017. године до 10,00 часова, у складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама, 

односно у време и на начин предвиђен конкурсном документацијом.“, уписује текст: „Рок за 

подношење понуда је 34 дана од дана објављивања позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки, односно до 02.06.2017. године до 10,00 часова, у складу са чланом 57. Закона о јавним 

набавкама, односно у време и на начин предвиђен конкурсном документацијом.“ 

 

Мења се Позив за подношење понуда у делу Отварање понуда, тако што се уместо текста: 

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

односно дана 30.05.2017. године у 10,15 часова последњег дана горе наведеног рока по редоследу 

пријема понуда .“, уписује текст:  Отварање понуда је јавно. Понуда ће се отворити одмах, по 

истеку рока за подношење понуда, односно дана 02.06.2017. године у 10,15 часова последњег дана 

горе наведеног рока по редоследу пријема понуда .“  
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                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 07/17 

                                                         Давор Рабреновић, дипл. Оецц, електро инг. 

                                          Иванка Беоковић, дипл. оецц.  

                                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                                              Маја Живановић мастер оецц.                                          

                                                              Дејан Дарабош, грађ. Инг. 

                                                        Ивана Герег 

 Леона Милићевић, дипл. инг. 

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


