
 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Број: 404-02-21/2/2019-02  

 Датум: 25.05.2020. године  

Немањина 22-26 

Београд 

  

 

На основу члана 63. ст.5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/15 и 68/15) , Наручилац врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  БР. 1 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  1.2.6/20 

 

 У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 

услуге - систематски преглед за запослене, осим за инспекторе Министарства заштите 

животне средине, ЈН бр. 1.2.6/20, где је измењен позив за достављање понуда објављен 

дана 18.05.2020.године, на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

Дана 22.05.2020. године, у 16,08 часова, заинтересовани понуђач је електронском 

поштом,  поставио следећа питања: 
1. На основу увида у техничку спецификацију предметне јавне набавке, узевши у обзир 

досадашње искуство у обављању преветнивних систематских прегледа и стандарде 

медицинске праксе (илустративно, у области медицине важи правило ''исхрана је мајка 

свих болести''), предлажемо допуну техничке спецификације уз додатак прегледа 

специјалисте хигијене са планом исхране у склопу основног пакета систематских 

прегледа за мушкарце и жене. Наведени преглед има изузетан значај приликом обављања 

систематских прегледа, нарочито у случају повишених референтних вредности 

лабораторијских анализа, а и уједно представља један од битних параметара на основу 

којег се предлажу мере за очување здравственог стања.  

 

2. Да ли наручилац у складу са начелима економичности и ефикасности сматра да би 

требало све лекарске прегледе урадити на једној локацији здравствене установе у зони 1 

ИТС (Интегрисаног тарифног система) јавног градског превоза града Београда? 

 

3. Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације на страни 10/44 под тачком 

5) обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, с обзиром да иста не садржи све 

области медицине које су предмет јавне набавке. У наведеној тачки недостају следеће 

области медицине које се односе на предмет јавне набавке: оториноларингологија 

(односи се на преглед оториноларинголога); физикална медицина (односи се на преглед 

физијатра); неурологија или неуропсихијатрија (односи се на преглед неуролога). 

 

4. У вези са питањима 1) и 3), уколико извршите допуну техничке спецификације на основу 

питања број 1), молимо Вас да извршите измену конкурсне документације у погледу 

обавезних и додатних услова, тако што ће на страни 10/44 бити додата област хигијене у 

склопу обавезног услова дефинисаног чланом 75. став 1. тачка 5), и тако што ће на страни 

11/44 бити додата минимум 2 лекара специјалиста хигијене са минимум 5 година 
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специјалистичког радног стажа који би обављали наведени преглед, као и допуну 

Обрасца потврде о кадровском капацитету на странама 28/44 и 29/44.  

 

5. У вези са додатним условом дефинисаним под тачком 2.2. а који се односи на пословни 

капацитет, предлажемо допуну наведеног услова дефинисањем захтева да понуђач поред 

сертификата ISO 9001 мора поседаовати и сертификат о акредитацији који издаје 

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије (сертификат о акредитацији се 

односи на установу у којој ће се пружати све услуге из основних пакета систематских 

прегледа за жене и мушкарце). Процес акредитације су прошле скоро све здравствене 

установе на територији града Београда (подаци су јавно доступни на сајту 

https://www.azus.gov.rs/). Наведени сертификат је поуздан показатељ квалитета у раду 

здравствених установа па сходно томе предлажемо измену и допуну конкурсне 

документације на страни 11/44. 

 

Наручилац врши измену конкурсне документације у следећем: 

 

- Мења се Конкурсна документација у складу са чл.63.ст.5. Закона о јавним набавкама, 

на страни 10/44 поглавље III - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА,  

тачка 5) тако што се, додају здравствене делатности из области: 

 ,,ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈЕ, НЕУРОЛОГИЈЕ или НЕУРОПСИХИЈАТРИЈЕ 

и ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ“. 

-Такође, и у делу који се односи на ДОДАТНЕ УСЛОВЕ (чл.76.став 2.) - Кадровски 

капацитет додаје и лекар специјалиста: 

- ,,Лекар специјалиста из физикалне медицине“. 

- Мења се Конкурсна документација на страни 28/44 - ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О 

КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ (Образац 9), тако што се иза броја 10.-Медицински 

биохемичар или специјалиста медицинске биохемије, додаје број 11. ,,Лекар 

специјалиста из области физикалне медицине“. 

Појашњења за питања: 

- Одговори на питања 1., 2. и 4.,  Наручилац остаје при своијм захтевима,  како је и 

наведено конкурсном документацијом, тако да у том делу неће мењати конкурсну 

документацију. 

Што се тиче одговора на питање број 5. који се  односи се на додатни услов дефинисан под 

тачком 2.2. - пословни капацитет,  где се предлаже допуна Сертификата о акредитацији, а , 

како сте и сами навели, да се исти налази на сајту https://www.azus.gov.rs/),  на коме су 

подаци јавно доступни, тако да Наручилац може проверити ДА ЛИ ЈЕ извесна здравствена 

установа прошла кроз процес акредитације. 

На основу свега напред наведеног Наручилац је извршио измену конкурсне 

документације, а у осталом остаје при постављеним захтевима. 

Наручилац, такође врши и измену рока за подношење понуда у смислу члана 63 

ст. 5. ЗЈН, на следећи начин: 

 - Мења се тачка 10. Позива за подношење понуда - Начин подношења понуде 

и рок за подношење понуда који сада гласи: 

 ,,Благовременом  понудом сматраће се она понуда, која је примљена на адресу 

Наручиоца, од стране понуђача најкасније до 28.05.2020.године до 11,00 часова.  

 - Мења се тачка 11. Позива за подношење понуда која сада гласи: 

11. Место, време и начин отварања понуда:  

https://www.azus.gov.rs/
https://www.azus.gov.rs/


3 
 

,,Јавно отварање понуда одржаће се дана 28.05.2020.године у 11,30 часова на 

адреси наручиоца (Омладинских бригада 1, (пословна зграда СИВ 3), 6 спрат, 

канцеларија 610“  

           Остали наводи из Позива за подношење понуда остају непромењени. 

            Наручилац ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

Све наведено објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. Измене и допуне конкурсне документације су саставни део конкурсне 

документације за предметну набавку!!!  

 Измењени Обрасци конкурсне документације налази се у наставку текста.  

 Понуђачи достављају измењен ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О КАДРОВСКОМ 

КАПАЦИТЕТУ (Образац 9). 

 

                                                                                                  Комисија за јавну набавку 
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                                                                                                                                              (Образац 9) 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О 

КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђач, 

_____________________________________________________     (изјављујем да ће, уколико 

именованом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци услуга – систематски преглед 

запослених, осим за инспекторе  Министарства заштите животне средине, ЈН бр. 1.2.6/2020, 

прегледе из техничке спецификације обављати следећи лекари – специјалисти и друго 

медицинско особље: 

Р. 

бр. 
 Име и презиме лекара који ће 

обављати преглед 
Године радног искуства 

1. 

Лекар специјалиста из 

области интерне медицине - 

кардиолог 

 
 

 
 

 
 

2. 
Лекар специјалиста из 

области офталмологије 

  

  

  

3. Лекар специјалиста ОРЛ 

  

  

4. 
Лекар специјалиста из 

области гинекологије 

  

  

  

5. 
Лекар специјалиста из 

области дерматологије 

 

 
 

  

 

 

 

 

6. 
Лекар специјалиста из 

области урологије 

  

  

7. 
Лакар специјалиста из 

области радиологије 
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8. 
Лакар специјалиста из 

области ендокринологије 
  

9. 
Лекар специјалиста из 

области неурологије 

  

  

10. 

Медицински биохемичар 

или лекар специјалиста 

медицинске биохемије 

  

  

11. 
Лекар специјалиста из 

физикалне медицине 

  

  

12. 

3 медицинске 

сестре/техничара 

 

  

  

  

13. 2 лаборанта - техничара 

  

  

 

 

Напомена: Понуђачи су обавезни да у образац изјаве упишу име и презиме лекара, односно 

другог особља, а све у складу са захтевима из конкурсне документације (услови за кадровски 

капацитет). Понуђачи нису дужни да упишу више имена од захтеваног, али је неопходно да 

уписани лекари обављају прегледе. Зависно од захтеваног броја медицинског особља, Понуђач 

може прилагођавати овај образац и допуњавати га новим колонама и именима. 

 

       У ________________                                                                                             Понуђач                                                                                                    

      Дана ____________________                                                                    ______________     

 

 


