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Питања:  

1.На страни 20/27 предметне конкурсне документације од понуђача захтевате да упишу 

збирне јединичне цене  услуге за једног запосленог мушкарца и једну запослену жену, 

сагласно врсти прегледа наведених у табели у делу 8) конкурсне документације. 

У табели у делу 8) конкурсне документације на странама 26 и 27, навели сте 

спецификацијом 9 врсти прегледа, али нисте прецизирали које ће прегледе радити 

мушкарци, а које жене. 

Молимо Вас да јасно дефинишете које ће све прегледе радити мушкарци а које жене, с 

обзиром да без јасног дефинисања садржаја систематског прегледа и за мушкарце и за 

жене понуђачи не могу формирати јединичне цене које су основ за међусобно 

упоређивање понуда. 

Молимо Вас да прецизирате који све прегледи улазе у обрачун јединичне цене за једну 

запослену жену, а који у обрачун јединичне цене за једног запосленог мушкарца, и да на 

тај начин јасно дефинишете предмет јавне набавке. 

 

2. Молимо Вас да дефинишете процењену вредност јавне набавке.  Иако Вас важећи Закон 

о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) не обавезује да 

објавите процењену вредност јавне набавке, као Наручилац сте у обавези да у одлуци о 

покретању поступка јавне набавке  објавите процењену вредност јавне набавке, што значи 

да поседујете документ који садржи информацију од јавног значаја, те је исти доступан 

сходно члану 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Одговори: 

 

 

1.У табели у делу 8) конкурсне документације на странама 26 и 27 је неведена 

спецификација тражених врста прегледа. Иако сматрамо да је из дате табеле у 
конкурсној документацији јасно које врсте прегледа раде искључиво мушкарци, а које 

искључиво жене, у наставку дајемо појашњење: 
Прегледи и анализе које ће радити само мушкарци: ПСА (простата антиген) 40+ на 

индикацију, УЗ простате 40+.  

 Прегледи и анализе које ће радити само жене: УЗ дојки, гинеколошки преглед  

(узимање ВС, колпоскопски преглед, Папаниколау, УЗ). 
            

 Све остале прегледе наведене у табели у делу 8) конкурсне документације раде оба пола. 

 

 

2.Важећи Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) не  

обавезује  Наручиоца да  објави процењену вредност јавне набавке, као ни одлуку о 

покретању поступка јавне набавке.  

 Обавештавамо вас  да ћете тражену информацију добити у законском року, у складу  са 

чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја  ("Сл. гласник 

РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010). 

 
 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МЈН 11/16 

 

 

 


