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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: 22.05.2017. 

Број: 01-2090/07-17-6 

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 ЈНМВ 07-17 ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Питање заинтересованог лица бр.1: 
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Одговор комисије бр.1: Комисија прихвата сугестију заинтересованог лица и врши измену 

Конкурсне документације на страни 22, у одељку 5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, тако што брише додатни услов да понуђач у пословној 2014. 

и 2015. години није исказао губитак у пословању, који се доказује билансом успеха за 2014. и 

2015. годину. Такође се на истој страни брише текст „У случају да понуду подноси група 

понуђача, услов из тачке 1. (пословни приход) група понуђача испуњава заједно, те је потребно 

доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени услов. Носилац групе мора 

имати 60% тачком 1 захтеваних пословних прихода.” Такође се мења текст на страни 22, и уместо 

текста “У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за услов из тачке 2. и 3. (да није било 

губитка, да није био у блокади) доставити за све чланове групе” уноси се текст “У случају да 

понуду подноси група понуђача, доказ (да није било губитка, да није био у блокади) доставити за 

све чланове групе .” 

                                                                                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 


