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ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

Огранак предузећа ШГ „СОМБОР“ СОМБОР 

тел/фаx: +38125/463-111; +38125/463-115; 

ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  

ЕППДВ:132716493 

 

 

Деловодни број:  ЈН 088/19-7 

Датум: 05.08.2019. 

  

 На основу члана 63 ст. 2 и 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 

124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке услуга – 

Лекарски прегледи радника – периодични и санитарни 2019. год.  (за потребе ШГ 

„Сомбор“) Одлуком наручиоца бр. ЈН 088/19-2 од 23.07.2019. год, сходно надлежностима 

утврђеним решењем наручиоца бр. ЈН 088/19-3 од 23.07.2019. године, а на захтев за 

додатно појашњење у вези са припремањем понуде које је тражило заинтересовано лице 

дана 02.08.2019..год, заведено под дел.бр. ЈН 088/19-6 благовремено се даје   

 

I  ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

ПИТАЊЕ бр. 1:  

Имајући у виду да сте за партију 6- ШУ Суботица, предвидели да место извршења услуга 

буде на територији Суботице или Сомбора, да ли ћете у циљу обезбеђења што веће 

конкуренције у складу са чланом 10. ЗЈН, користећи исти принцип као за партију 6., 

дозволити да се предметне услуге за остале партије (партија 1- ШУ ‘’Апатин’’, партија 3- 

ШУ ‘’Бачки Моноштор’’, и партија 5- ШУ ‘’Оџаци’’) обаве такође на територији града 

Суботице или Сомбора? Узевши у обзир да је за партију 6. дозвољена та могућност 

(удаљеност од Суботице до Сомбора је 58км према Google Maps-u), сматрамо је да у 

логичкој вези примена могућности избора у погледу места извршења предметних услуга и 

за остале партије, с обзиром да се ради о сличним удаљеностима према Google Maps-u 

(Апатин-Суботица= 75км; Бачки Моноштор-Суботица=68 км; Оџаци-Суботица=83 км). 

 

Одговор на питање бр.1:  
Наручилац остаје при дефинисаним местима извршења услуга руководећи се   

начелом економичности извршења набавке ( чл.9 ЗЈН). Наручилац у Техничким 

карактеристикама за сваку наведену партију није одредио само једно место изврешња 

тражених услуга те на тај начин није ограничио конкуренцију. 

Из табеларног прегледа у обрасцу Техничких карактеристика јасно је назначен број 

лекарских прегледа у партијама од 1-7, сходно томе, Наручилац сматра да није економски 

оправдано вршити лекарске прегледе радника из партија 1,3 и 5 на теритторији Суботице, 

обзиром на број редовних и евентуално поновљених лекарских прегледа радника. 

 

ПИТАЊЕ бр. 2:  

Имајући у виду да је предмет јавне набавке пружање здравствених услуга, претпостављамо 

да је приликом дефинисања обавезног услова прописаног чланом 75. став 1. тачка 5) ЗЈН 

дошло до штампарске грешке, с обзиром да захтевате да понуђач буде овлашћен за 

вршење техничког прегледа путничких аутомобиле, трактора и тракторских приколица. 

Сходно томе, молимо Вас да извршите измену конкурсне документације и да у склопу 
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наведеног услова наведете да је понуђач дужан да достави Решење Министарства здравља 

о испуњености услова за обављање делатности. 

 

Одговор на питање бр.2:  
Наручилац ће кроз измене конкурсне документације отклонити омашком насталу 

штампарску грешку. 

 

Све измене конкурсне документације објављене су на Порталу УЈН и Интернет страници 

наручиоца. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

 Тихомир Анђелковић, реф.за бзнр,                      

                       ппз и но  

        ________________________ 

 

 

 

 

 

Доставити: 

-Портал јавних набавки 

-Интернет страница наручиоца 

-Сектор за финансије, комерцијалне послове и маркетинг Наручиоца 

-архива 


