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П И Т А Њ Е 
 
Користећи електронску пошту као легитимно средство комуникације у поступцима јавних набавки, 
желели бисмо да Вам поставимо следећа питања у вези са поступком јавне набавке мале вредности број 
11/2019- јавна набавка услуга систематских прегледа запослених на Правном факултету Универзитета у 
Београду: 
 
1. Конкурсном документацијом сте у склопу додатних услова у складу са чланом 76. Закона о јавним 
набавкама, предвидели обавезно достављање фотокопије Решења Министарства здравља о испуњености 
услова за обављање делатности. Имајући у виду да је чланом 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним 
набавкама предвиђено да понуђач у склопу обавезних услова мора доказати да поседује важеће 
Решење/дозволу надлежног органа за обављање делатности, молимо Вас да измените предметну 
конкурсну документацију и да Решење Министарства здравља сврстате у обавезан услов који је 
дефинисан чланом 75. став 1. тачка 5. ЗЈН и тиме ускладите конкурсну документацију са Законом о јавним 
набавкама. 
  
2.У вези са претходним питањем, указали бисмо Вам на 7. начелни правни став Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки заузет на Општој седници дана 27.12.2013. године: 
 
 ''Уколико услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова нису јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, 
понуђач који учествује у поступку јавне набавке не може трпети штетне последице због пропуштања 
наручиоца да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме 
прихватљиву понуду, већ је наручилац у том случају дужан да утврди испуњеност обавезних услова за 
учешће у конкретном поступку јавне набавке, применом члана 93. став 1.Закона о јавним набавкама.'' 
 
 С тим у вези, а све у циљу јасног дефинисања обавезног услова предвиђеног чланом 75. став 1. тачка 5., 
указали бисмо Вам и на члан 51. Закона о здравственој заштити којим је предвиђено следеће: 
 
 ''Здравствена установа може обављати здравствену делатност ако Министарство решењем утврди да су 
испуњени услови прописани законом за обављање здравствене делатности. 
 
 Здравствена установа може обављати само здравствену делатност која је утврђена решењем 
Министарства о испуњености услова за обављање здравствене делатности.'' 
 
Дакле здравствене установе могу обављати делатност само из оних области које су обухваћене важећим 
решењем Министарства здравља, а у предметном поступку у питању су следеће области: 
 
 ·         преглед урина, комплетна крвна слика, биохемијске лабораторијске анализе- лабораторијска 
дијагностика; 
·         клинички преглед офталмолога- офталмологија; 
 



·         ултразвучни преглед абдомена, мале карлице, уротракта; ултразвучни преглед штитасте жлезде, 
ултразвук срца са колор доплером, колор доплер крвних судова врата, доплер крвних судова мозга- 
радиологија; 
·         интернистички преглед са ЕКГ-ом- интерна медицина; 
·         преглед физијатра- физикална медицина; 
·         преглед оториноларинголога- оториноларингологија; 
·         гинеколошки преглед- гинекологија; 
·         Папаниколау тест као специфични део гинеколошког прегледа (патохистолошки преглед материце)- 
патохистологија; 
·         ВС (вагинални секрет) као специфицични део гинеколошког прегледа (микробиолошка анализа)- 
микробиологија са вирусологијом; 
·         уролошки преглед са уролошким ултразвуком- урологија; 
·         дерматолошки преглед са дерматоскопијом- дерматовенерологија; 
·         завршни преглед и закључак специјалисте медицине рада- медицина рада. 
 
Молимо Вас да у циљу јасног дефинисања обавезног услова прописаног чланом 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, и 
јасног тумачења траженог услова пре поступка отварања понуда и спречавања различитог тумачења истог 
након отварања понуда, измените тражени услов тако што ћете захтевати да све горенаведене области 
буду наведене у Решењу Министарства здравља, с обзиром да се исте односе на горенаведене прегледе 
који су предмет јавне набавке, а све у складу са чланом 51. Закона о здравственој заштити.  
 
3. У склопу лабораторијских анализа предвидели сте анализу хормона штитне жлезде за жене. Узевши у 
обзир велики број могућих анализа, молимо Вас да прецизирате које анализе конкретно је потребно 
урадити. 
 

О Д Г О В О Р 
 
1. Наручилац је изменио конкурсну документацију (стране 7 и 8 oд 34.) тако што је Решење Министарства 
здравља којим је утврђено да установа испуњава законом прописане услове сврстао у обавезне услове 
дефинисане чланом 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, у складу са чланом 51. Закона о 
здравственој заштити.  
 
2. Наручилац захтевa да је Решењем Министарства здравља  утврђено да установа испуњава законом 
прописане услове за обављање здравствене делатности, односно прегледа који су предмет ове јавне 
набавке. 

 
3. Потребно је урадити анализу хормона штитне жлезде за жене, и то: FT3, FT4, TSH.  

 
 
Рок за достављање понуда je померен и истиче дана 17. априла 2019. године у 11,00 часова. 
 

 
 
 

КОМИСИЈA ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
     
       


