
  

 

 

 

 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО 

  ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА 

бр._______   

од ___________ 2012. године 

  

 

 

 

      Оглашавање јавне набавке,                                                 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

      тражи.-                                                                                         11000 Б Е О Г Р А Д 

       

    

НАЗИВ  МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА  

СЕДИШТЕ Београд, Црнотравска бр.17 

МАТИЧНИ БРОЈ 07093608 

ТЕКУЋИ РАЧУН 840-941621-02 

ПИБ 102116082 

ТЕЛЕФОН/ФАКС 011/2665-899, 011/3609-054 

 

  Молимо вас да нам за потребе Војномедицинске академије Београд у "Службеном гласнику РС"         

објавите оглас који вам достављамо у прилогу. 

 

    Рачун за трошкове објављивања огласа плаћа Војномедицинска академија Београд. 

 

 

ЗС.                                                                                                      

НАЧЕЛНИК ВМА 

бригадни генерал 

                                                                                             проф. др Маријан Новаковић 

 

              

           

Достављено: 

-  наслову 

-  у омот предмета 8226/12 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

                                                              РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО 

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА 

Београд, Црнотравска бр.17 

 

 

На основу члана 32. става 4. и 6. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број  

116/08) објављује 

 

ОДЛУКУ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 
за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке број 8226/12, по партијама 

       

 

У позиву за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: технички 

потрошни материјал за потребе одржавања електрокаутера VALLEYLAB типа Force Ez, 

Force Fx и Ligasure/Force Triad, по партијама: партија I тп/м за потребе одржавања 

електрокаутера VALLEYLAB  тип Force Ez и Force Fx и партија II тп/м за потребе одржавања 

електрокаутера VALLEYLAB  тип Ligasure/Force Triad, објављени рок за достављање понуда и 

рок за отварање истих се продужава. 

 

Заинтересовани понуђачи су дужни да своје понуде доставе у року од 7 дана од дана 

објављивања јавног позива у "Службеном гласнику РС", до 09,30 часова последњег дана 

истека рока, поштом на адресу: Војномедицинска академија, ул. Црнотравска бр.17, 11000 

Београд. 

 

Благовременим понудама сматраће се само оне понуде које су ВМА приспеле до 09,30 часова 

последњег дана истека рока, без обзира на начин како су послате. Уколико рок истиче на дан 

који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.  

 

Јавно отварање понуда ће се обавити у 10,00  часова последњег дана истека рока за подношење 

понуда на адреси: Војномедицинска академија, Београд, ул. Црнотравска бр.17, спрат V, сала 

број 40 Б. 

 

 

Сва додатна објашњења и информације о јавном позиву могу се добити на телефон:                      

тел. 011/2665-899 од референта Здравке Свркоте.                                               


