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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 05/19 – УСЛУГЕ ЛЕКАРСКИХ ПРЕГЛЕДА ЗА 
СТРЕЛЦЕ, ОБЛИКОВАНА У 13 ПАРТИЈА ТАКО ДА СЕ СВАКА ПАРТИЈА 

МОЖЕ УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО 
 
 

За јавну набавку мале вредности бр. 05/19 – Услуге лекарских прегледа за стрелце, 
обликована у 13 партија тако да се свака партија може уговарати засебно, 
постављена су следећа питања понуђача: 

 

Питањa: 
“ 

1. S obzirom da se u Resenju ministarstva zdravlja koje posedujemo pojavljuje terminoloska 
nedoslednost - umesto "obavljanje prethodnih i periodicnih pregleda zaposlenih" kako zahtevate u 
konkursnoj dokumentaciji, nama je Ministrastvo za trazenu delatnost-uslugu izdalo resenje sa 
opisom: "zdravstvena zastita i ocuvanje zdravlja zaposlenih u bezbednoj i zdravoj radnoj sredini, 
obavljanjem delatnosti medicine rada". 
S obzirom da ta zdravstvena zastita moze da se obavlja u bilo koje doba, po zahtevu narucioca 
(prethodno ali i periodicno) to je nedvosmisleno jasno da posedujemo dozvolu nadleznog organa 
za obavljanje delatnosti koja ja predmet javne nabavke. Medjutim, kako se pojavljuje terminoloska 
nedoslednost sa zahtevanim u konkursnoj dokumentaciji, to vas jos jednom molimo da nam 
potvrdite da cete ovakvo Resenje koje nam je ministarstvo izdalo smatrati validnim trazenim 
dokazom za uslov iz cl.75, stav 1, tacka 5. 
 
2. NA strani 11, odeljak 3, stav 7 konkursne dokumentacije (u daljem tekstu: KD) stoji da 
"ponuđači koji učestvuju za više partija, u obavezi su da obezbede adekvatan kadrovski kapacitet, 
odnosno dovoljan broj stručno osposobljenih lica (lekara) koji imaju istovremeno (paralelno) 
izvršavati predmetne usluge na svim lokacijama za partije za koje ucestvuje ponuđač"? 
 
Molimo za pojašnjenje koji je to "dovoljan broj" stručno osposobljenih lica (lekara) koji bi mogli 
istovremeno izvršavati predmetne usluge? S obzirom da predmetna javna nabavka ne zahteva 
posebne uslove u smislu kadrovskog kapaciteta (broja stručno osposobljenih lica - lekara), da li to 
znaci da se prepušta diskrecionoj oceni ponuđaču koliko je konkretno potrebno stručno 
osposobljenih lica, sve dok ta lica mogu nesmetano i kvalitetno "istovremeno" obavljati predmetne 
usluge? 
 
U vezi sa ovim pitanjem nameće se i sledeće: koja je dinamika pregleda, tj. ugovorne obaveze? Da 
li ce se svi pregledi zaposlenih po partiji obavljati odjednom, ili će se pak pregledi vršiti 
sukcesivno, spram potreba naručioca, tokom celog perioda važenja ugovora navedenog u članu 
7.alineja 1 Modela ugovora (godinu dana)? 
 
3. Na strani 12. tačka 7. KD - Ponuda sa podizvodjacem - kako se dokazuje zakonsko ogranicenje 
(pre, kao i tokom, nakon izvrsenja ugovora) da procenat nabavke koji je poveren podizvođaču nije 
veci od 50%? Na šta se tačno odnosi tih 50% - da li na broj usluga navedenih u 
čl.3 st.2 Modela ugovora ili pak na ukupan broj zaposlenih po partiji za koju se ugovor zakljucuje? 
 
4. U Obrascima 3, u delu "Napomena" stoji da Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi 
pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. 
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S tim u vezi, skrećemo pažnju na odredbu člana 25 st.3 Zakona o privrednim društvima kojim je 
predviđeno da se posebnim propisom ne može društvu uvesti obaveza upotrebe pečata u 
poslovnim pismima i drugim dokumentima društva. Stav 4 istog člana glasi: "Prilikom 
zaključivanja pravnih poslova, odnosno preduzimanja pravnih radnji od strane društva, sudovi, 
državni organi, organizacije i lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i druga pravna lica, ne mogu 
isticati primedbe u pogledu nekorišćenja pečata, niti se iste mogu isticati kao razlog za poništaj, 
raskid odnosno nepunovažnost zaključenog pravnog posla, odnosno preduzete pravne radnje, čak i 
u slučaju kada je internim aktima društva propisano da društvo ima i koristi pečat u poslovanju". 
 
Obzirom na izneto, molimo da izmenite konkursnu dokumentaciju u navedenom delu tako da se 
briše obaveza overe pečatom. 
” 
 
Одговори на питања: 
 

1. Наручилац ће прихватити наведено решење. 
2. С обзиром да је јавна набавка обликована у више партија, наручилац је у конкурсној 

документацији ставио напомену у вези са адекватним бројем стручних лица која ће 
извршавати предметне услуге. Ова напомена представља информацију која ће 
понуђачима (у зависности од расположивог броја стручних лица понуђача) бити од 
користи приликом одлучивања за који број партија могу да учествују, односно који број 
уговора могу да извршавају паралелно. Као таква, ова напомена не представља дадатни 
услов по питању кадровског капацитета, па је за наведени адекватан број стручних лица 
остављено понуђачима да сами процене. 
Значи, уколико понуђач жели да учествује за неколико партија, неопходно је да процени 
да ли његов кадровски капацитет задовољава истовремено извршавање свих предметних 
услуга по тим партијама.  

3. Наведени проценат који може да се повери подизвођачу за извршење предметних 
услуга (50%) представља законско ограничење и односи се на предмет набавке, а не на 
количину предмета, односно понуђач не може поверити подизвођачу више од 50% 
обима дефинисаног лекарског прегледа, без обзира на захтевану количину извршења тих 
лекарских прегледа. 

4. Наручилац ће прихватити понуде понуђача и без овере печатом тражених образаца из 
конкурсне документације. Неопходно је да у том случају понуђач достави адекватан 
доказ да је понуду потписало овлашћено лице понуђача. 

 
С поштовањем, 
 
 

 
за Комисију за јавну набавку  
 
 

             Срђан Бојковић, дипл. прав. 
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