
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 28.03.2019. године електронском поштом стигла питања 

потенцијалног понуђача следећег садржаја: 

„Дана 27.03. сте на порталу објавили одговор на питање потенцијалног 

понуђача, а које се тиче локација за преглед и допунили конкурсну документацију 

са условом да локација прегледа на територији Београда мора бити у зони 1 ИТС 

јавног градског превоза. 

У случају да сте се водили економичношћу могли сте у конкурсној 

документацији тражити да понуђач сноси трошкове транспорта за потребе 

наручиоца. 

На начин како сте ви формулисали техничку документацију, 

дискриминисали сте све здравствене установе које не потпадају под територијом 

ИТС зоне 1 а налазе се на територији града Београда 

Позивамо се на закон о јавним набавкама где наводи: 

 

Начело обезбеђивања конкуренције 

Члан 10 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће 

већу конкуренцију. 

Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може 

онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке 

неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем 

дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума. 

 

Начело једнакости понуђача 

Члан 12 

Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди 

једнак положај свим понуђачима. 

Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, 

територијалну, предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити 

дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју обавља 

понуђач. 

 

 

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

Број: 404-02-172/2019-11 

Датум: 28.03.2019. године 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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Према свему наведеном питамо да ли је могуће вршити прегледе на 

територији града Београда, мимо зоне 1 ИТС јавног градског превоза, а да се 

обезбеди превоз и покрије трошак превоза од стране понуђача, од места 

наручиоца до места прегледа понуђача и назад до наручиоца?“ 

 

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:  

 

С обзиром да се предметне услуге уговарају на период од годину дана и да 

се запослени пријављују за систематски преглед у складу са својим пословним 

обавезама, што значи да се дневно и у различито време у току дана, може 

пријавити и само један или два запослена, што би значило да понуђач мора 

организовати превоз минимум 155 пута од седишта наручиоца до пословних 

просторија понуђача и натраг. Овоме треба додати и чињеницу да ће већем броју 

запослених који живе и раде у местима широм Републике Србије, ван територије 

Београда, бити заказан посебан термин за лабораторијске анализе у складу са 

њиховим захтевом и пословним обавезама, а након добијања резултата 

лабораторијских анализа, што значи неки други дан, бити заказан систематски 

преглед, како би лекари специјалисти из разних области при прегледу имали и 

резултате анализа. 

Трошак превоза би свакако утицао на повећање цене услуге, што би 

створило додатне трошкове понуђачу уколико би ишли на његов терет или 

наручиоцу, уколико би се због овог трошка увећала коначна цена услуге, а нису 

обезбеђена додатна финансијска средства за то.  

 Како запослени обављају прегледе радним данима, у току радног времена, 

дужни су да се по завршеном прегледу врате на посао, што би мимо зоне 1 ИТС 

јавног градског превоза изискивало далеко више времена. С обзиром да највећи 

број понуђача послује управо у овој зони јавног градског превоза, сматрамо да на 

тај начин нисмо нарушили начело обезбеђивања конкуренције понуђача, јер 

постоји велики број понуђача који могу одговорити на тражене услове.  

 

Имајући у виду наведено, сматрамо оправданим захтеве наручиоца који су 

дефинисани управо ради повећања ефикасности, економичности и ефективности у 

предметном поступку јавне набавке. 

 

 

КОМИСИЈА 

 

 

 

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне документације. 


