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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: 21.07.2017. 

Број: 01-4424/23-17-6 

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 ЈНМВ 23-17 ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Питање заинтересованог лица бр.1: 

На првој страин је наведено да је период осигурања од 7 месеци, док на страни 12, тачка 3.23 

"услови за доделу уговора" пише да се уговор закључује на период од 12 месеци.Молим вас да 

наведете тачан датум почетка осигурања тј. тачан период за који тражите да се достави понуда 

Уколико нисте у могућности да напишете тачан датум, молим Вас за појашњење да ли 7 месеци 

значи календарских 7 месеци (7x30 дана) 

Такође указујемо на грешку у Позиву за подношење понуда, где стоји да је јавна набавка 

обликована у две партије. 

 

Одговор комисије бр.1:  Уговор се закључује на период од седам календарских месеци. 

 

Комисија доноси одлуку да измени Конкурсну документацију у делу 3.23 Услови за доделу 

уговора, одлука о додели уговора и закључење уговора на страни 12, тако што уместо текста 

„Уговор се закључује на период од 12 месеци од дана закључења уговора“ уписује текст „Уговор 

се закључује на период од седам месеци од дана потписивања уговора.“ 

 

Комисија такође доноси одлуку да измени Позив за подношење понуда на страни бр. 1 

тако што брише текст „Јавна набавка је обликована по партијама:“. На страни бр. 2 у делу 

Подношење понуда, уместо текста „Јавна набавка је обликована у две партије“ уписује текст 

„Јавна набавка није обликована по партијама“, затим у истом делу брише текст „Понуђач може да 

конкурише на све партије“ 

 

                                                                                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.  

 Ивана Герег 

 Маја Живановић, мастер оецц. 

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


