
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења за јавну набавку број 404-02-100/2017-11 

 

У вези поступка јавне набавке број 404-02-100/2017-11 за набавка услуга 

систематског прегледа запослених за коју је позив објављен на Порталу Управе за 

јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  као и на интернет адреси Наручиоца 

www.uzb.minpolj.gov.rs,  Наручиоцу је, дана 02.03.2017. године електронском 

поштом стигао допис потенцијалног понуђача са постављеним питањима следећег 

садржаја: 

1. У конкурсној документацији сте навели да понуђач организује вађење 

крви и узимање узорака на радној локацији Наручиоца односно у Београду, а да се 

прегледи могу организовати на више локација на територији Републике Србије. 

С обзиром да се нас Завод налази у Крагујевцу, да ли трошкове 

организовања прегледа ваших запослених у другом граду сноси Понуђач или 

Наручилац? 

И колики број ваших запослених ради на територији Крагујевца? 

У вези са тим, поступајући по члану 63. („Службени гласник РС“ број 

124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са конкурсном документацијом, Комисија је 

припремила следећи одговор: 

С обзиром да је у Београду седиште Управе за заштиту биља и да се ту 

налази највећи број запослених (45), сматрамо да је најекономичније и 

најпрактичније организовати вађење крви и узимање узорака у седишту 

Наручиоца. Велики број запослених који раде у другим местима широм Србије 

организује своје обавезе и састанке са Начелницима одељења баш тог дана када је 

заказано узимање узорака, па је број запослених који ће вадити крв у седишти 

знатно већи.  

Имајући у виду наведено, уколико би се узимање крви организовало у 

неком другом граду, то би значило стварање непотребних трошкова и за 

Наручиоца и за понуђача, па Наручилац остаје при свом захтеву да се узимање 

узорака врши на радној локацији Наручиоца односно у Београду. Прегледи се 

могу организовати на више локација на територији Републике Србије, али бар 

једна обавезно мора бити у Београду. 

На територији Крагујевца ради троје наших запослених. 

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне 

документације. 

 

С поштовањем, 

                                                                                     КОМИСИЈА 
Одговор је објављен на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs као 

и на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs и сва заинтересована лица га 

могу преузети електронским путем. 
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