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  Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку 

услуге –Систематски здравствени преглед запослених, ЈНМВ број 4/2020. 

 

Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију 

  Везано за јавну набавку Систематски зравствени  преглед запослених, JНМВ број 4/2020 

имамо неколико питања: 

  Начин на који сте укомбиновали услове за учешће у предметној јавној набавци на 

странама 11 и 12 конкурсне документације као и комбинација основних и додaтних прегледа 

наведених на странам 4 и 5 конкурсне документације су апсолутно у супротности са ЗЈН и на 

такве не може одговорити ни једна здравствена установа нити група понуђача осим једног 

понуђача који излази на јавне набавке. 

  Комбинација услова, између осталих, која дискредитује све здравствене установе на 

територији Београда и целе Србије, осим једног понуђача који излази на јавне набавке, је 

следећа: 

1. У спецификацији основних прегледа је убачен преглед специјалисте хигијене са планом 

исхране, 

2. Да понуђач пружа све предметне услуге из основног пакета систематских прегледа на 

једној локацији здравствене установе у зони 1 Интегрисаног тарифног система (ИТС), 

3. Да се сви основни прегледи ураде на једној локацији (установи) која је акредитована од 

стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије  

4. И да поред решења Министарства здравља и акредитације установа поседује и  

усаглашен систем менаџмента квалитета из области здравствених услуга у складу са 

критеријумима стандарда ISO 9001:2015. 

 

Питање 1: Обзиром да је већина ваших запослених  ван Београда а да се прегледи 

обављају у Београду, због чега је тражено да све предметне услуге из основног пакета 

систематских прегледа на једној локацији здравствене установе у зони 1 Интегрисаног 

тарифног система (ИТС). Обзиром да се ваши запослени из других градова превозе до Беогада 

на преглед, зашто је битно где се установа налази у Београду? У том случају услов који 

тражите нема сврхе са аспекта начела економичности. 

  Одговор 1: Највећи број наших запослених из Београда налазе се у оквиру зоне које су 

захтевани прегледи, па је логично и неопходно прегледе извршити у наведеној зони 1 

Интегрисаног тарифног система (ИТС), а све у циљу економичности и ефикасности 

спровођења предметног поступка, а сходно томе да смо предвидели конкурсном 

документацијом да је Пружалац услуга дужан да организује о свом трошку превоз запослених 

у организационим јединицама Наручиоца ван територије града Београда али не и на 

територији Града Београда те је са аспекта начела економичности и ефикасности апсолутно 

оправдан наведени услов. Сходно горе наведеном наручилац остаје при захтевима. 



  Питање 2: Да ли је могуће да тражени преглед специјалисте хигијене са планом исхране 

се замени са прегледом нутриционисте са планом исхране? 

Већина државних домова здравља су акредитоване здравствене установе, али сте са 

траженим специјалисичким пргледом лекара специјалисте хигијене дискриминисали државне 

домове  здравља, обзиром да немају у склопу свог регистрационог оквира  хигијену, већ имају 

могућнос вршења прегледа нутриционисте. 

  Одговор 2: Хвала вам на предлогу, али конкурсна документација је састављена у складу 

са потребама наручиоца и није на понуђачу да дефинише које су потребе наручиоца. Сходно 

горе наведеном, наручилац остаје при траженом прегледу. 

  Питање 3: Због чега поред дозволе за рад издате од надлежног министарства тражите да 

здравствена установа буде  акредитована и још поврх тога да поседује сертификат 9001:2015. 

  Због чега онда не тражите и да се остали (прегледи по индикацији) ураде у установама 

које су акредитоване и имају ИСО 9001:2015?  

 Да ли сте истражили тржиште како би установили колико потенцијалних понуђача 

можете очекивати са оваквом комбинацијом услова 

  Одговор 3: Закон о јавним набавкама који је још увек у примени предвиђа да испуњеност 

услова из члана 76. став 2. овог закона понуђач може доказати достављањем доказа уз понуду, 

као што су: (6) декларација о усаглашености, потврда, акредитација и други резултати 

оцењивања усаглшености према стандардима и сродним документима за оцењивање 

усаглашености или било које друго одговарајуће средство којим понуђач доказује 

усаглашеност понуде са техничком спецификацијом или стандардима траженим у конкурској 

документацији. Увидом у списак Акредитованих здравствених установа од стране Агенције за 

акредитацију здравствених установа приликом састављања конкурсне документације јасно је 

да постоји више него довољно здравствених установа које су акредитоване (закључно са 

јануаром 2019. године 230 здравствених установа) и које могу поднети понуду у предметном 

поступку. Исто се односи и на ISO 9001:2015 стандард. Циљ сповођења предметне набавке је 

да сви запослени обаве основни пакет прегледа и да добију најквалитетнију могућу услугу за 

шта сматрамо да је гарант квалитета захтевана акредитација и захтеван стандард. Сматрамо да 

је конкурсна докумантација сачињена у потпуности са ЗЈН који је у примени и остајемо при 

свим наведеним условима.  

  Питање 4: На наведену дискриминишућу комбинацију услова тражили сте, међу 

додатним прегедима, и преглед магнетном резонанцом отвореног типа са перманентним 

магнетом. Да ли знате колико установа поседује ову врсту МР на територији Београда и 

Србије? Наше питање за овај услов је  да ли је могуће овај додатни преглед извршити и МР 

стандардног типа са пулсирајућим магнетом и тунелом, који имају већу снагу и дају 

квалитетније снимке или да се формулише да се овај преглед обавља МР-ом (било ког типа) 

  Сходно свему наведеном сматрамо да сте поставили дискриминаторске услове и 

тражимо да измените конкурсну документацију у складу са  члановима   10. и 12.  ЗЈН како би 

сте омогућили што је могуће већу конкуренцију. 

  Одговор 4: Магнет отвореног типа је захтеван из разлога да би се свим запосленима 

којима је неопходно обезбедила предметна услуга, уколико је индикована. Сходно томе да МР 

стандардног типа поседује тунел који је клаустрофобичан особама које имају ову врсту 

здравственог проблема, не би било омогућено пружање предметне услуге. Такође, магнет 

класичног типа се не сме примењивати на особе које имају металне предмете у телу, док је то 

у већини случајева код магнета отвореног типа дозвољено, и као треће тешко покретне особе 

и трауматизоване особе (логета, гипс...) тј. особе ограничене покретљивости могу безбедно и 

лако обавити овај преглед што у класичном магнету никако не би могли. Сходно наведеном, 

магнет отвореног типа пружа шири спектар услуга за наше запослене и безбедно обављање 

истих што је главни и једини разлог тражења предметног услова, па из тог разлога остајемо 

при свим наведеним условима.   

                                                                

Комисија за јавну набавку 


