
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број 

404-02-172/2019-11 

 

У вези поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-172/2019-11 за 

доделу уговора о набавци услуга систематског прегледа запослених, редни број 

1.2.2. 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 су дана 27.03.2019. године електронском поштом стигла питања 

потенцијалног понуђача следећег садржаја: 

 

1. Конкурсном документацијом сте предвидели да се лекарски прегледи могу 

организовати на више локација на територији Републике Србије уколико 

то наручиоцу одговара, али бар једна обавезно мора бити у Београду. Да ли 

под овом формулацијом подразумевате да сви лекарски прегледи морају да 

се обаве на по једној локацији у сваком од градова Републике Србије? 

Илустративно, понуђачи би у супротном могли да организују обављање 

предметних услуга парцијално на различитим локацијама, па би у том 

случају један преглед (нпр. преглед интернисте - кардиолога са ЕКГ-ом 

могао да се обави у једном граду, а сви остали прегледи у неком другом), 

што је у супротности са начелима економичности и ефинакасности Закона 

о јавним набавкама.  

 

2. Да ли понуђачи у складу са горенаведеним начелима економичности и 

ефикасности, а све у циљу краћег времена проведеног у путовању до 

просторија понуђача и ефикаснијег организовања лекарских прегледа, 

морају предметне услуге обавити на територији града Београда у зони 1 

ИТС (Интегрисаног тарифног система) јавног градског превоза града 

Београда? 

 

У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са конкурсном 

документацијом, Комисија даје следеће одговоре на постављена питања:  

 

 1. Наводећи да се прегледи могу организовати на више локација на 

територији Републике Србије, али да бар једна обавезно мора бити у Београду, 

Наручилац је подразумевао да се сви лекарски прегледи морају обавити на једној 

локацији у неком од градова Републике Србије у коме понуђач послује, али све то 

искључиво по захтеву Наручиоца. У највећем броју случајева запослени ће ићи на 

прегледе у Београду, а уколико је неком запосленом ближе и економичније да 
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обави све прегледе у неком другом граду у коме понуђач такође послује, 

Наручилац ће се обратити понуђачу са таквим захтевом. 

 

 2.  У складу са основним начелима економичности и ефикасности, као и у 

циљу што краћег времена проведеног у путовању до просторија понуђача, 

понуђачи морају обезбедити да се предметне услуге обављају на територији града 

Београда у зони 1 ИТС (Интегрисаног тарифног система) јавног градског превоза 

града Београда. 

 

 

КОМИСИЈА 

 

 

 

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне документације. 


