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П И Т А Њ Е 

 
Везано за јавну набавку услуга систематских прегледа запослених на Правном факултету под 
бројем 11/2019 имам неколико питања: 
 
 У конкурсној документацији на страни 4 у техничким карактеристикама под тачком 1. 
наведено је следеће: 
 
 " Место пружања предметних услуга су просторије Понуђача, које се због потреба посла 
Наручиоца, односно разлога целисходности и економичности, налазе на удаљености од 
највише 5 км од седишта Наручиоца, имајући у виду саобраћајнице, мерено google maps – ом. "   
  
1. Молим да дефинишете на какву врсту економичности сте мислили тј. на кога се односи? 
 
2. У случају да сте се водили економичношћу и целисходношћу у односу на ваше запослене и 
њихово време које им је потребно да дођу до просторија понуђача, обаве прегледе и  врате се 
на посао, понуђачи који се налазе на већој удаљености од 5 км и обезбедили би организовани 
превоз за запослене на факултету, омогућили би да се цео процес обави за краће време. У 
супротном, запослени морају ићи градским превозом што је опет временски дужа опција, или 
сопственим превозом, што за њих никако није економичније. 
  
3. На начин како сте ви формулисали техничку документацију, дискриминисали сте све 
здравствене установе које се не налазе у кругу од 5 км. Сходно томе позивамо се на закон о 
јавним набавкама где се, између осталог, 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. 
 
 
Према свему наведеном молим да измените конкурсну докуменацију и омогућите што већу 
конкуренцију у поступку јавне набавке.  
 



О Д Г О В О Р 
 
3. У вези са постављеним питањима, надамо се да нећете имати ништа против да најпре 
одговоримо на питање под бројем 3, јер нам се чини да је тако најлогичније. 
 
Наручилац сматра да у конретном случају посебно треба имати у виду члан 76. став 6. Закона о 
јавним набавкама, који прописује да „Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да 
ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.“ 
 
Наиме, Наручилац је приликом дефинисања додатних услова водио рачуна да прописани 
додатни услови не дискриминишу понуђаче, али и да истовремено заиста представљају 
објективне потребе Наручиоца, а конкретан предмет набавке је такав да због оправданих 
објективних потреба Наручиоца прописане услове не може испунити сваки понуђач који се 
бави пружањем здравствених услуга. 
 
Дакле, Наручилац није имао намеру да дискриминише здравствене установе које имају 
седиште на удаљености већој од 5 км од седишта Наручиоца, него је тај додатни услов у 
конкретном случају апсолутно оправдан, из разлога целисходности и економичности 
реализације набавке. Напоменућемо да и остали наручиоци предвиђају наведени додатни услов 
у својим конкурсним документацијама са истим предметом набавке. 
 
Наиме, пре свега, циљ систематских прегледа је да запослени буду у здравственој установи 
прегледани и да се врате редовним активностима. У конкретном случају, један број запослених 
ће прегледе (који ће трајти пар сати) обавити у току радног времена, неки после радног 
времена, у зависности од врсте посла који обављају код Наручиоца, у сваком случају долазак и 
повратак из здравствене установе, из више разлога, треба да траје што краће, јер запослени 
имају пословне и породичне обавезе. 
 
1. Економичност се односи на запослене, и то: у новцу за додатне трошкове за превоз до града 
у земљи из кога би се јавила здравствена установа (подсетићемо да Наручилац запосленима 
плаћа градски превоз) и у односу на утрошено време запослених, као и на Наручиоца који је 
њихов послодавац и који очекује да се један број запослених после прегледа врати на посао. 
 
2. Ваш предлог да, ако смо добро разумели, понуђач о свом трошку организује превожење 
запослених је у конкретном случају, непрактичан и нерационалан из више разлога.  
 
Најпре, систематски прегледи подразумевају долазак одређеног мањег броја запослених 
(групе), претходно договореног између Наручиоца и здравствене установе, у исто време на 
прегледе, који ће трајати неколико сати и након тога долазак следеће групе и тако док се не 
обаве прегледи за тај дан. Следећег договореног дана то ће да се понавља, и сви прегледи треба 
да се обаве за неколико недеља.  
 
Организовано довожење на преглед и одвожење са прегледа у неки од градова у Србији, би 
трајало више сати, у зависности из ког града у Србији би се јавила здравствена установа (нпр. 
до Врања би довожење трајало око четири и по сата у једном правцу).  

 
Запослени који су завршили прегледе, односно који тек треба да буду прегледани, морали би 
да чекају (јер не могу бити истовремено прегледани код једног лекара специјалисте), први на 
враћање у Београд, други на преглед, што је непотребно губљење времена, а нико не жели да се 
нађе у тој позицији, ни запослени, ни Наручилац, који је њихов послодавац. Превентивни 
здравствени прегледи су, сложићете се, корисни и препоручљиви за свакога, али не треба да се 
претворе у мучно чекање и губљење времена.  

 



Уколико смо погрешно разумели и ако сте мислили да Наручилац, о свом трошку, организује 
превожење запослених, онда је наш одговор да је то непотребано и нерационално трошење 
средстава и да то Наручилац не сме да учини. 
 
Из свега наведеног, надамо се да сте увидели да Наручилац није имао намеру да на било који 
начин дискриминише понуђаче, него да су природа конкретне набавке и објективна потреба и 
рационални разлози Наручиоца у вези са реализацијом набавке, определили Наручиоца да 
одреди тај додатни услов.  
 
Наручилац сматра да удаљеност већа од наведене обесмишљава предметну јавну набавку. 
 
Рок за достављање понуда је померен и истиче дана 17. априла 2019. године у 11,00 часова. 
 

 
 

    КОМИСИЈA ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

     


