
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 03.03.2017. године електронском 

поштом стигао допис потенцијалног понуђача са постављеним питањима следећег 

садржаја: 

С обзиром да сте навели да се највећи број ваших запослених налази на 

територији града Београда, а имајући у виду прошлогодишњу праксу која је 

присутна код вас и код осталих наручиоца из Београда али и из других градова, а 

која се односи на поштовање начела ефикасности и економичности која су 

прописана чланом 9 Закона о јавним набавкама, да ли сте приликом сачињавања 

конкурсне документације поред узорковања предвидели да ће се и лекарски 

прегледи обавити искључиво на територији града Београда?  

Пракса свих наручиоца са територије града Београда у вези са 

организовањем лекарских прегледа односила се на обављање лекарских прегледа 

у просторијама здравствених установа на територији зоне ИТС 1 (интегрисаног 

тарифног система) јавног градског превоза, а пре свега из разлога економичности 

спровођења поступка и за понуђача и наручиоца. 

 

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: 

 

Као што је наведено у конкурсној документацији на 4. страни, уколико 

понуђач, односно група понуђача послују на више локација на територији 

Београда или на територији Републике Србије, прегледи се могу организовати на 

више локација.  

У претходном одговору на питања понуђача који је објављен на Порталу 

јавних набавки 03.03.2017. године, наведено је да бар једна локација на којој ће се 

обављати прегледи обавезно мора бити у Београду. 

У Београду је седиште Управе за заштиту биља где се налази највећи број 

запослених (45), па је и најекономичније и најефикасније да се прегледи ових 

запослених обављају у Београду. Уколико понуђач послује на више локација на 

територији Републике Србије, не може захтевати од Наручиоца да се прегледи 

обављају на некој од локација ван Београда, чиме би проузроковао непотребне 

трошкове за Наручиоца. 

 

 

 

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

Број: 404-02-100/2017-11 

Датум: 03.03.2017. године 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.uzb.minpolj.gov.rs/


Овај захтев је Наручилац навео у конкурсној документацији из разлога што 

фитосанитарни инспектори Управе за заштиту биља који живе и раде широм 

Републике Србије могу извршити преглед у некој од локација на којој послује 

понуђач, која му је просторно ближа од Београда из разлога смањења трошкова 

које би имали када би прегледе обављали у Београду. Овакав начин организације 

прегледа може се спровести искључиво уколико понуђач послује на више 

локација и искључиво на захтев наручиоца. Понуђач који послује само на 

територији Београда није дужан да обезбеђује обављање прегледа у другим 

градовима Републике Србије. 

 

 

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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