
Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/2634 

Датум: 03.10.2019. године. 

 
На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 

и 68/2015”) Комисија за јнмв 25-1.1.9/2019 “Штампани обрасци“: 

Питање заинтересованог лица: 

1.Да ли сме сваки образац да има меморандум ваше установе и свој интерни број или само 

интерни обрасци? 

2.Зашто је дневник рада зубне амбуланте од 300 листа када није интерни образац? ( ставка 4) 

3. Картон за возаче – да ли је само картон или је то сет од 10 листа? ( ставка 13) 

4. Картон за држање и ношење оружја – да ли је додатни опис непотпун? ( ставка 14 ) 

5. Зашто је картон имунизације на 170 gr/m B5 формата, а лични картон имунизације на 250 gr/m   

A6 формата? ( ставке 16 и 25 ) 

6.  Зашто је лекарско уверење на 70 gr/m A3 1/1 No и суви жиг а потврда за упис у школу на  80 

gr/m (ставке 25-40) 

7. Зашто су обрасци ставка 28 и 39 на 70 gr/m? 

8. Како може образац А2, спецификација ванболничких услуга стати на А3 формату? 

9. Зашто протокол болесника нема додатни опис? 

10. Зашто су протоколи књиге а у слободним листовима? 

11. Колико протокол оперисаних има листова? 

12. Зашто сте додали 2 нова артикла и баш њих тражите као узорке уз понуду? 

13. Да ли вам је циљ да елиминишете потенцијалне понуђаче изузев унапред договореног 

добављача са припремљеним узорцима? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број:03/2634 -2 

Датум: 07.10.2019. године. 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 

и 68/2015”) Комисија за јнмв 25-1.1.9/2019 “Штампани обрасци“: 

 

Одговор заинтересованом лицу: 

1. Наручилац је јаснп , недвпсмисленп навеп у кпнкурснпј дпкументацији да 
СВАКИ ОБРАЗАЦ МОРА ИМАТИ СВОЈ ИНТЕРНИ БРОЈ И ЗНАК НАШЕ УСТАНОВЕ  
( Лпгп - Дпм здравља „Земун“). 

2. У складу са пптребама Наручипца. (Исти ппис је бип свих предхпдних гпдина и 
билп је ппнуда разних ппнуђача) 

3. Кпмисија ће извршити измену кпнкурсне дпкументације  
4. Кпмисија ће извршити измену кпнкурсне дпкументације  
5. Кпмисија ће извршити измену кпнкурсне дпкументације  
6. Наручилац пстаје при ставу и ппису из кпнкурсне дпкументације.(на тржишту 

ппстпји пписани артикли кпд различитих ппнуђача) 
7. Наручилац пстаје при ставу и ппису из кпнкурсне дпкументације.(на тржишту 

ппстпји пписани артикли кпд различитих ппнуђача) 
8. Образац ванбплничких услуга има пзнаку А2 и исти је пптребнп штампати у 

фпрмату А3.Наручилац пстаје при ставу и ппису из кпнкурсне дпкументације.(на 
тржишту ппстпји пписани артикли кпд различитих ппнуђача) 

9. Кпмисија ће извршити измену кпнкурсне дпкументације  
10. Кпмисија ће извршити измену кпнкурсне дпкументације  
11. Кпмисија ће извршити измену кпнкурсне дпкументације  
12. Наручилац има правп да дпда кпликп гпд жели ставки укпликп има неппхпдну 

пптребу за рад истих,такп да питаое је крајое несхватљивп. Узпрци се траже ради 
еталпнираоа и прпвере квалитета и димензија при исппруци истих. 

13. Испитиваоем тржишта кпмисија је утврдила да су сва наведена дпбра дпступна на 
тржишту и да ппстпји више ппнуђача кпји мпгу исппручити све захтеване артикле. 
  
 

 

 

 

 

                                                                                        Комисија за ЈНМВ 25-1.1.9/2019 


