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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: 21.11.2017. 

Број: 01-6512/37-17-6 

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 37-17 Ваздушни грејач простора за пацијенте 

 

Питање заинтересованог лица бр.1: 

увидом у конкурсну документацију, наишли смо на неколико потреба за разјашњењем: 

под тачком 5. Услови за учешће у поступку јавне набавке из Чл. 75. и 76. ЗЈН-а, нигде се не наводи 

да прилагање потврде о упису у регистар понуђача није потребно доставити документацију која се 

тражи у табеларном приказу тачке 5. 

 

Одговор комисије бр. 1: 
Комисија врши допуну Конкурсне документације тако што на страни 5, у делу 3.4. Начин 

достављања доказа, додаје следећи текст: „У складу са чланом 78 став 5 ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења 

понуде доказује испуњеност обавезних услова.“ 

 

Питање заинтересованог лица бр.1: 

под тачком 5. у табеларном приказу под редним бројем 5. се наводи је као доказ потребно 

доставити: 

- биланс успеха за 2016. годину,  

- потврду НБС да понуђач није био у блокади последњих 6 месеци 

Обзиром да су сви подаци јавно доступни на интернет презентацијама наведених институција, 

молимо вас за потврду да је навод интернет адреса на мемондуму фирме прихватљив доказ 

испуњености захтеваних услова. 

 

Одговор комисије бр. 2: 
У Конкурсној документацији у делу 3.4. Начин достављања доказа, под тачком 4, на страни 5 

наводи се следеће: „Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа и дужан је да наведе који су то докази“, дакле навођење интернет 

адреса на којима се могу наћи тражена документа, на меморандуму фирме је прихватљив доказ 

испуњености додатних услова. 

 

Комисија такође доноси одлуку да измени Конкурсну документацију у делу Општи подаци о 

јавној набавци, тако што уместо текста: 

 

Red. 

br. 

 

Naziv 

Šifra iz Opšteg 

rečnika 

Rok za podnošenje 

ponuda 

Datum i vreme 

otvaranja 

ponuda 

1 
Vazdušni grejač prostora za 

pacijente 
34330000 

Do 27.11.2017. do 

10:00 h 

27.11.2017. u 

10:15 h 
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Уписује следећи текст: 

 

Red. 

br. 

 

Naziv 

Šifra iz Opšteg 

rečnika 

Rok za podnošenje 

ponuda 

Datum i vreme 

otvaranja 

ponuda 

1 
Vazdušni grejač prostora za 

pacijente 
34330000 

Do 28.11.2017. do 

10:00 h 

28.11.2017. u 

10:15 h 

 

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

 

Naziv 

Šifra iz 

Opšteg 

rečnika 

 

Rok podnošenja 

ponude 

 

Otvaranje ponuda 

Vazdušni grejač prostora za pacijente 34330000 
Do 27.11.2017. do 

10:00 h 

27.11.2017. u 

10:15 h 

 

Уписује следећи текст: 

 

Naziv 

Šifra iz 

Opšteg 

rečnika 

 

Rok podnošenja 

ponude 

 

Otvaranje ponuda 

Vazdušni grejač prostora za pacijente 34330000 
Do 28.11.2017. do 

10:00 h 

28.11.2017. u 

10:15 h 

 

Такође Комисија доноси одлуку да измени Позив за подношење понуда у делу Подношење понуда, 

тако да уместо текста: „Рок за подношење понуда је 27.11.2017. године до 10,00 часова, 10 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 („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), односно у време и на начин предвиђен конкурсном документацијом.“, уписује следећи 

текст: „Рок за подношење понуда је 28.11.2017. године до 10,00 часова, 11 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 („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно у 

време и на начин предвиђен конкурсном документацијом.“, и у делу Отварање понуда уместо 

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

понуда, односно дана 27.11.2017. године у 10,15 часова  по редоследу пријема понуда.“, уписује 

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

подношење понуда, односно дана 28.11.2017. године у 10,15 часова  по редоследу пријема 

понуда.“ 

 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 37/17 

                                         Јоспи Неис, руководилац возног парка Д.З 

                                         Давор Рабреновић, дипл. економиста, електро инг. 

                          Иванка Беоковић, дипл. оецц. финансијска директорица 

                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

 Ђерђ Дренковић, одговорни радник одржавања возног парка 
 Ивана Герег дипл.правница 

  Маја Живановић, мастер оецц. 

Објављено:  
-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


