
       УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
              ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
Београд, Булевар краља Александра 67 

   01- Број: 604/10  
             Датум: 16.04.2019. године  
 

П И Т А Њ Е 
 

Хвала на одговору који сте објавили на порталу 12.04. а који се тиче додатног услова да место прегледа не 
буде даље од 5 км од места наручиоца. 
 
Разумели смо апсолутно вашу бојазан, да не желите да ваши запослени проведу исувише времена у путу и 
да би без тог услова могли да конкуришу понуђачи из других градова Србије, што би вероватно било 
незгодно у сваком погледу. 
 
Можда нисмо били сасвим јасни у формулацији питања, па бих овом приликом додао да се питање 
односило на установе које могу да пруже тражену услугу а које се налазе на територији града Београда, 
али су ван дистанце од 5 км, и том приликом пружиле и услугу превоза за ваше запослене о свом трошку. 
Тиме би  вашим запосленима омогућили и временски и новчано веома повољну услугу. 
 
Због свега дефинисаног и наведеног замолићу вас да измените конкурсну документацију тако да могу да 
конкуришу и установе које се налазе на територији града Београда, и на већој удаљености од 5 км од 
седишта наручиоца, али да организују превоз од седишта наручиоца до места прегледа и назад за 
запослене Правног факултета. 
 

О Д Г О В О Р 
 

Одговарајући на ваше претходно питање, навели смо разлоге због којих нама као Наручиоцу не одговара 
организовано довожење на преглед и одвожење са прегледа.  

 
У вези са сада постављеним питањем, извршили смо увид у конкурсне документације других наручилаца, 
са истим предметом набавке, и уочили да се усталила пракса да се понуђач „обавезује да обави све 
прегледе на локацији здравствене установе, у објектима понуђача који су доступни коришћењем линија 
градског превоза за карте у претплати где се примењује интегрисани тарифни систем Зона 1, односно на 
територији градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Савски венац, 
Стари град и Чукарица.“ 

  
Наручилац је, у намери да омогући што већем броју потенцијалних понуђача учешће у предметној јавној 
набавци, изменио конкурсну документацију у погледу захтеваних додатних услова, и то техничког 
капацитета, тако што је прописао да здравствене установе треба да буду доступне коришћењем линија 
градског превоза за карте у претплати где се примењује интегрисани тарифни систем Зона 1, односно, на 
територији градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Савски венац, 
Стари град и Чукарица. 
 
Наручилац је изменио конкурсну документацију на страни: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 17, 19, 27, 28, 31.  

 
Рок за достављање понуда је померен и истиче дана 24. априла 2019. године у 11,00 часова. 
 
С поштовањем, 
 
КОМИСИЈA ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


